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 مقدمة
مواِت َوَما ِِف اأَلْرِض َولَُو احَلْمُد ِِف اآلِخرَِة َوُىَو احَلِكيُم اخلَِبًن  َشرِْيَك لَُو َوَأْشَهُد َأْن اَل إلََو إالّ اللَُّو َوْحَدُه اَل  احَلْمُد ِللَِّو الَِّذى لَُو َما ِِف السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو الَِّذى أْرَسَلُو اللَُّو ىاِديًا لِلث ََّقَلٌن َصلَّى اللَُّو  الَِّذى أَنْ َزَل اْلُقْرآَن َعَلى َعْبِدِه ُىًدى ِللنَّاِس َوبَ ي َّْناٍت ِمَن اذلَُدى َوالُفْرقَان َوَأْشَهُد َأنَّ زُلَمَّ
َعاِد َوَعَلى آلِِو َوأْصَحابِو َوَمْن تَِبَعُهْم بِ ِإْحَساٍن إََل يَ ْوِم احِلَساِب . أَمَّابَ ْعُد:َعَلْيِو َوَسالَُمُو َدائَِمٌِن إ

َ
 ََل يَ ْوِم ادل

ނޑު ެއންމެބޮޑަށް قرآن ކީރިތި   ވެިރވާ ަކންތައްތަކުގެ ތެރެިއންެވްސ َشْوق ގެ މާނަ އުނެގނި ދަސްކުރުމީ އަޅުގަ
ނޑުގެ َشْوق އެންމެ  ން އެާގރަ ބާރަ އަހަރުހައި ހިސާބުަގއި އެކަމަށް ފެށިއްޖެއެވެ. އެންެމ ُعْمُر ވެރިވާ ކަންތަކެވެ. ައޅުގަ

ين އަީކ أُْسَتاذ ފުރަތަމަވެސް މިރޮނުގްނ އަޅުަގނޑުެގ  ْيخ ُحَسٌن َصالُح الدّْ ( މަޖައްލާއާއި، އެކިއެިކ رمحو الّلو)َفِضيَلة الشَّ
فضيلة އެވެ. އޭގެފަހުގަިއ ދެްނ ފެންަނންފެށީ مضمون މިނަމުގަިއވާ تفسًن އާިއ ترمجة ގެ قرآن  "ލިޔުމުގައި ލިޔުއްވާފައިާވ 

يُخ احلَاِفظ آدم سعيد ތަކެވެ. ދެްނ ހަމަ އެޔާއެުކއެކުހެްނ عبارة ެގ ރީތި ترمجة ( ެގ رمحو الّلوދީދީ )الّشيخ عبد الّلو َفهِمى  رمحو )الشَّ
يل ންގެ ހިތްފަސޭހަ ތަރުޖަމާތަކަށްފަހު ދެން  أُْستَاذُ އެވެ. މި ترمجة ގެ  (الّلو د مجَِ يخ زُلَمَّ ހިންގެވި  (رمحو الّلوދީދީ )َفِضيلة الشَّ

ނޑަށް ލިބުނުމަކީ މިަކމަށް ލިބުނު އިތުުރ ކުރިއެރުމަކާއި، އާ ހިތްވަރެކެވެ. ިމ فرصة ހަވީރުގެ ުކލާހުގަިއ އިށީނުމުެގ  އަޅުގަ
ނޑަްށ ލިأُْسَتاُذ މި  ބުުނ ތަރުޖަމާތައް ައޅުަގނޑު ދަސްުކރީ ދަސްުކރާހިތުން، ގަޔާވެެގންެނވެ. ެދްނ ންގެ އަުތްނ އަޅުގަ

ِديَنة މިޔަށްފަހު ދުވަސްތައް ވޭތިވަމުންގޮސް 
َ

رِيَعة ގެ اجلَاِمَعُة اإِلسالِميَّة ގެ  نَ وَّرةمُ  الادل ނޑަށް ލިބިފަިއާވ ُكلّْ يَّة الشَّ އެއީ އަޅުގަ
އެްއ ِدَراَسة ގަިއ އެާގރަ ައހަރުެގ َجاِمَعة ތެރި މަރުކަޒެވެ. އެ َبرَكاة ކޮޅުތަްއ ގުޅުވާ، އެއްކޮށްދެއްވި، ترمجة ވަކިވަކި ިމ 

ވެރިަކން ގަދަެވ َشْوق ތަކުގެ މާނަތައް ދިވެހިބަހުން ލިޔުމުގެ َكِلَمة ގެ قرآن ނިމިގެން ރާއްޖެ އައިއިރު އަމިއްލައަށް 
 އެކަމަށް ފަށައިގަނެވުނީއެވެ. 

ތަކުެގ އިތުރަށް ދެްނ ترمجة ންެގ ފަރާތުން ދަސްިވ أُْسَتاذ ލިޔުމުގައި ިއސްވެދިޔަ ދިވެހި ترمجة ނުޑގެ މި އަޅުގަ 
ގައި ުފނަށް ފައިބާފައިވާ އެފަންުނގެ އެދުުރންކަމުގަިއ މުޅިދުނިޔެއަްށ َفّن ފޮތްތަކަީކ ެއ ُمِهمُّ ކުރި إختيار ލިބިގަތުމަށް ترمجة 

ر ބައެްއ َمْشُهور   ފޮތްފޮތެވެ. އޭގެތެޭރގައި: ންގެُمَفسّْ
د بن َجرِير الطَََّبى =   َجاِمُع البَيان َعن تَْأِويل آى الُقْرآن (1)  ألِِب َجْعَفر زُلَمَّ

ين أِب الفِ  =   تَ ْفِسًن الُقْرآن الَعِظيم (2)  ىداء إمساعيل ابن َكِثًن الُقَرشِ ِللَحاِفظ ِعَماد الدّْ

د بن أمْحَُد ألْنَصارِى الُقْرُطىبألِِب  =   ْحَكاِم الُقْرآناجلاِمُع ألِ  (3)  َعْبداللَّو زُلَمَّ

رايَة)فَ ْتُح الَقِدير   (4) وكاِن  = (بَنٌن َفىنء الرّْوايَة والدّْ د الشَّ ُد بن َعِلى بن زُلَمَّ  ِلُمَحمَّ

 ألِِب َبْكربن جاِبر اجَلزائِرِى =   أْيَسُر التَّفاِسًن (5)

ْفِسًن  (6) د  =        زُْبَدُة الت َّ  ُسَلْيَمان َعْبد اللَّو األْشَقرد. زُلَمَّ

َيّسر             (7)
ُ

ُر ادل ْفِسي ْ  ُُنَْبة ِمَن الُعَلَماء   =  الن َّ

 މިފޮތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް ބައެްއ ފޮތް ހިމެނެެއވެ. 
ނުޑގެ މި   ގެ މާނަތަކުގެ قُ ْرآن ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ َعَرب ން أُْسَتاُذ ލިޔެފައިމިވަނީ މި މަތިވެރި، މާތް ترمجة އަޅުގަ
ނޑު ައލުން ترمجة ދިވެހި  ނޑަްށ އެކަށީގެންާވ ترمجة ބަލުން ފަށައިގެްނ ކުިރ -އެވެ. ައޅުގަ އެއް ނޫނެވެ. އެީއ އަުޅގަ

ْفِسًن ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި  ައުޅގަޑު މިަވނީ ެއހެންވާދީއެއްަގއެވެ.  ވެިރންއެަވީނ  އަށް ބަލާއިރު، ِعْلُم الت َّ
ނޑަްށ ެއނގިހުިރ ނަމަވެ އެހެންވާދީއެއްގައެވެ. ނުޑ މިކުިރ މަސައްކަތަީކ އެބޭބޭކަލުްނ ލިޔުއްިވ މާނަތަްއ ައޅުގަ ްސ އަުޅގަ

ނޑުެގ ދިވެިހ ترمجة ފެންވަރަކުްނ ހަމައެަކިނ ދިވެހިބަހަށް  އެވެ. މިހެްނެވ ترمجة ކުރީއެވެ. އެބޭކަުލްނގެ މާނަެއވެ. އަޅުގަ
ނުޑގެ މިފޮތަށް ކިޔަން   ( ެއވެ. މިއެވެ. ترمجةާމނަތަކުގެ ދިވެިހ  ގެقرآن ކުރީެވސް )ީކރިތ قصد އަޅުގަ



 ب

 

 ترجمةمعانيالقرآنالكريم مقدمة

ކުރުމުގައި އޮުޅން ނުފިލައިާފނޭކަމަށް ލަފާވާ ތަނެއްގައިވިއްޔާ، އެބޭކަުލންގެ ެއ ترمجة ދެންފަހެ، މިމާނަތައް  
ترمجة މި އެއް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. ކިުޔއްވަމުންދާއިރު އެތަންތައް ެއނގިަލއްވާނެެއވެ. بيان ފޮތްތައް ބަލައިގެން ކުޑަ تفسًن 

ނޑު މަސައްކަތްކުރީ ވީހާ ކުރުކޮށް، ލުއިފަސޭހަކޮްށ  ދިވެހިބަހުްނ  –އެކަމަކު މާނަޔާ ދުރަށް ނުގޮސް  –ގައި އަޅުގަ
ގެ ބަސްފުުޅ ވިްސނައިދެވޭތޯއެވެ. ދެދުނިޔޭެގ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މަުގ އަތުވާންއޮީތ ިމ الّلو ވާހަކަދައްކާ މީުހންނަްށ 

 ބަސްފުޅުތަކުންކަމުގައި ވާތީއެވެ. 
ދެން އޮތް އަނެްއ ވާހަކަޔަކީ، ދިެވހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގަިއ ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުއަތޮާޅއި، ތަންތާ ުހިރ  

ވެހިބަްސ ރީތިުކރުމަށްޓަކައި އެހާބޮޑަކަށް މަސައްކަތެއް ުނކުރަމެވެ. ބައެއްތަފާތެވެ. އެހެން އެަކން ހުރީތީ ދި
މިސާލަކަށް: 'ތިބާ' ކިޔާ ތަނުގައި 'ކަލޭ' އަިދ  –މެދުފަންތީގެމީހުނަށް ވިސްނޭފަދަވީމާ ނިމުނީކަމަށް ބެލީއެވެ.

َكِلَمة ބަދަލުގައި 'އަހުެރން' މި 'ތިޔަބައިމީހުން' ކިޔާ މާަނއިގައި 'ކަލޭމެްނ' ިކޔުންކަަހލަ، އަިދ 'ތިމަންކަޭލގެފާނު' ެގ 
ކަންކަމަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާެއއް ނުބަަހއްޓަމެވެ. ބަސްފުޅު ވިްސނޭފަދަ ވެއްޖިއްޔާ ފުދުނީ ކަމުަގިއ  –ބޭނުންކުުރންކަހަަލ 

 ބެލީއެވެ. 
ة  ގެ ިމންވަރުފުުޅ ނިޔާުކރާގޮތުްނ ދުނިޔޭގައި الّلو އަީކ ދާދި ުކަޑ ތަރުޖަމާއެކެވެ. ترمجة ދެންފަހެ މި   ِصحَّ

ވަރަށްބޮޑަށް އެބައޮތެވެ. އެބަހީ މިފޮްތ َقْصد ސަލާމަތުން ލަހައްޓަވާފަިއ ހުރިއްޔާ މިފޮތް ފުޅާކޮށް، ަތނަަވސްކުރުމުގެ 
ُزول ސަނަދުްނ ސާބިތުާވ َصّح މިއޮތްގޮތަށް އޮވެފައި،  ة ބޭކަުލންެގ َنىب ތަކަްށ އިތުރުކޮށް، އަދި زَلَّل ތައް އޭެގ َسَبب الن ُّ ِقصَّ

ُمِهّم َصْفحة ތަކުގެ إختالف ގެ އާޔަތްތަކާމެދު ހިސާބަކަށް ވާހަކަދެކެވި، އަދި أْحَكام ކުރެވި، بيان ދައިގެ ވަރަކަށް ތައް އާ
يد ތައްވެސް ބަލައިލެވޭޯތ ބަލައިލުމުގެ   އެބައޮތެވެ. އޭރުްނ ދެން އެފޮތް ތަންކޮޅެްއ ބޮޑުވެފައި ބަުރވެސްވާެނއެވެ. أُمّْ

ނުޑގެ    ގެމާނަތަކުގެ ތަރުޖަމާ(قرآٌ) ((ترمجة َمعاِن الُقْرآن الَكِرميއާދެ! )) ترمجة ނޑުގެ މިއަކީ އަޅުގަدعاء އަޅުގަ
الّلو ކޮށްގަތުމުގެ އެހީތެރި މަދަދުގާރަކުކަމުގައި فَ ْهم ދިވެިހން ިވސްނަިއ، ترمجة ެގ قرآن ބާވައިލެއްވި ކީރިތި الّلو އަކީ 

ހުްނ ދުވަقيامة އެއްކަމުގައި ލައްވަިއ عمل ރުހިޮވޑިގަްނަނވާ ލޯބިވެތި  الّلوއަކީ عمل ލައްވައިދެއްވުމެވެ. އަދި މިކުރި 
މިއަޅާއާއި، މިއަޅާގެ މައިންބަފަިއންގެ ފާފަފުއްސަވައި، ހެޔޮކަމުގެ މީޒާން ބަރުކޮށްދެއްވައި، އެއްވެްސ 

 ސުވަުރގެ  ންުފޅު  َرمْحَة އެކަލާނގެ ވަންތަކަމާއިَفْضُل  ބިރުވެރިކަމެއްނެތި، އަދި ހިސާބު ބެްއލެވުމަކާނުަލއި އެކަާލނގެ
ކުޅަދުްނވަންތަެވ  މައްޗަށް ޮކންމެކަމެއްގެ ިއބަރަސްކަލާނގެއީ  އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން الّلوވައްދަވައިދެއްވުމެވެ. އޭމަތިވެރިމާތް 

 އެވެ. يقٌن ވޮޑިގެްނވާ ކަާލނގެަކން 
ْرَسِلٌن َواحلَْْمُد ِللَِّو َربّْ العالَِمٌنَوَصلَّى اللَُّو َوَسلََّم َعَلى –إنَّ ُو َجَواٌد َكِرمي 

ُ
ٍد َوَعَلى آلِِو َوَأْصَحابِِو أمْجَِعٌن َوَسالٌَم َعَلى ادل  َوبِاللَِّو التَّوفِيق زُلَمَّ

  1427َرَجب  27 

 މ 1002އޯގަސްޓް  12 

 أبُوبْكر إْبراِىيم َعِلى 
َورِى    ِىن َّ

 

 

 

  



 ج

 

 ترجمةمعانيالقرآنالكريم مقدمة

 

 

 

 ކިޔުން  وذــأع

 

ةްނ ފައްސާެލވި އަިދ   َرمْحَة  ގެ هللا ިކޔަާވ ކޮްނމެ މީަހކަްށވެސް   قُ ْرآنމާތްެވެގންާވ    َلْعَن

ދަްނަނާވ  ގައި  َحْضرَةُ ގެ هللا ފަރާތުން ަރއްކާެތރިވެ  ސަާލމަތްަކން ލިބިަގތުމަށް  ާއގެ  َشْيطَانލެއްިވގެްނވާ  
و اللُ   ެވގެްނެވއެވެ.  نَّةسُ ކިުއން  َأُعوذކުެރވިެގްނވެެއވެ. ެއބަހީ   َشرْعُ ލިިބގަުތން   ايَةمِحَ އެފަރާުތން   ُسْبَحاَن

ْيطَانِ لا نَ مِ  لل ابِ  ذْ َفْسَتعِ  الُقْرآنَ  قَ رَْأتَ  َذافَإِ )ކުރެްއިވއެވެ.  ىَوحِ  َوتَ َعاََل  ައީކ  قُ ْرآنިމެހނީ ކީރިތި  (ْيمالرَّجِ  شَّ

ެއީއ  َشْيطَانއަދި  .އެެކވެ َفاءشِ މީސްތަކުްނނަްށވާ ެތދުަމގަާކއި  އަދި ހިްތތަުކގަިއވާ އެިކބާވަުތގެ ބަލިބަލީގެ 

ާއެގ  َشْيطَانނުަބއި  ކިަޔވާ ކޮންެމމީަހކުވެްސ އެ قُ ْرآنނުބަިއކަމާ އަދި މަުގފުރެދުުމގެ ސަބަެބވެ. ިމހެްނވެ 
ަގއި ދަްނަނވަިއ ދުޢާކުުރްނ  َحْضَرةُ ެގ  هللا އެދި  ކިބަިއްނ ރަްއކާތެިރެވ ސަލާމަތްަކްނ ެދއްުވން 

 ިކުޔން ހުްއެޓވެ. أَُعوذ އެބަހީ  އެެދވިެގްނވެެއވެ.

 ގެާއޔަެތއް  قُ ْرآنައކީ  َأُعوذެވވަޑަިއަގްނނަަވނީ  ްނ ެއއްބަސްވެރީ ْلمعِ ކޮށް ގިަނ  َعامُّ 

 ުނވަީނެއވެ.  ަވކިްނ ލިެޔވިެގން َأُعوذަތއް ިލއުުމގަިއ   ُمْصَحفُ ެއެހންެވ   .ނޫކަަމށެވެ
 ދެންަފހެ :

  اَيةمِحَ ްނ ިމއަޅާ ަރްއކާތެރިަކމާިއ  َحْضَرةُ ެގ هللا މާަނއީ : ެއއްަކއުަވންަތ ގެ  لل ابِ  أَُعوذ

 .ލިބިގަްނނަެމވެ
ْيطَانِ لا نَ مِ    قُ ْرآنިމއަާޅގެ  ކިަޔމަްނތެރިަކްނ އަާދކުރުާމއި އަދި އަށް َربّ  : މިއަާޅގެ شَّ

ން ެގ  َشْيطَانވާ ެއންމެަހއި  ތެެރިއންވެސް ކިެޔވުމަށް ހުރަްސއަޅާ ިޖންިންނނާިއ ައދި ިއންާސނުްނގެ

 ކިބަިއން 
 .ުކރެިވެގންާވނެ ފައްަސއިލެިވެގންާވ  ުނވަަތ  ރަަޖމުްނ  َرمْحَةގެ هللا ގެާމނަީއ  :  ْيمالرَّجِ 
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މާނަ  ގެ الفاتحةسورة  

 

 މާނެ  ގ ެ اْلفاِتَحةُسورَُة
 

  (7)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                  سورةالفاحتة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
     =   ެގ ނަންފުޅުން އަޅުފަށަމެވެ.  الّلو     =  ކޮށް ދުނިޭޔގަިއ  َعامُّ ތަކުންނަްށ  َخْلقُ އެންމެަހިއ

 ލައްާވ  رمحة   = ލައްވާ رمحةގޮތެއްގައި   َخاصّ ދުވަހުްނ  قيامةއަޅުންނަށް  مؤمن . ا      =

  އަެށވެ.  الّلوވެ މިްލކުވެގެންވަީނ  َخاصّ  ثَ َناءއާއި  تَ ْعرِيفއެންމެހައި       =  ީތަްއ  عاملއެއ

ފިަޔވައި ދެން އެހެން ުހރިާހ  الّلوއަކީ  َعاملَ ކުރައްވާ އެތަކެތީގެ ވެރިަކާލނގެއެވެ. ) تربّيةހައްދަވާބޮޑުކުރަްއވާ އެަތކެތި 

  ތަކެއްޗެވެ.(    =   ިލައްވާ.  رمحةކޮށް ދުނިޔޭގައި  عامّ ތަކުންނަށް  خلقއެންމެހައ     = 

 ލައްާވ.  رمحةގޮތެްއގަިއ  َخاصّ ދުަވހުްނ  قيامةއަޅުންނަށް  مؤمن        =  ُތަަކްށ  َعَمل

 ހިސާބުބައްލަާވ ދުަވހުގެެވރި.      =  އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަީނ )އަިދކުރާނީވެސް( ހަމަ ެއަކިނ

 އިބަރަސްކަލާނގެއަށެވެ.       =  އަދި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީ )އަދި އެދޭނީވެސް( ހަމަ އެކަިނ

 ންނެވެ.  حضرةއިބަރަސްކަލާނެގ      =  .ެައޅަމެނަށް މަގުދައްކަވާނދޭވ     = 

 ސީދާވެގެންވާ،    =  .ެއެބޭަކލުންެގ މަގެވ    =  އިަބރަސްކަލާނގެ އެޭބކަލުންެގ

 ެލއްވި.  نعمة މައްޗަށް        =  އެބައިމީހުްނގެ މައްޗަްށ ކޯފާެލއްވުނު ީމހުްނެގ

  މަގެއްނޫނެވެ.    = .ެއަދި މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންގެ ަމގެއްވެްސ ނުމެނޫންމެއެވ 
…………………………………………………… 

 

  އިޖާބަުކރައްވާނދޭވެ.  دعاء އަޅަމެންގެ  آمٌن
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މާނަ  ގެ الفاتحةسورة  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

ާއގެ ަފރާތުން ަސލާމަްތެވ  شيطانެލއްިވ ފައްސަިއލެވިގެްނވާ  َلْعَنةގެމާަނ : ހެޔޮކަމާދުުރވެގެންާވ އަިދ  َأُعوذُ ފުރަތަމަ 
 އާއި ރައްކާެތިރކަން ލިބިގަންނަމެވެ.  محايةން މިއަޅާ  حضرةގެ  الّلو ރައްކާތެިރވުމަށް 

------------- 
ަލއްާވ  رمحةކޮްށ ދުނިޔޭގަިއ  عامّ ތަކުންނަށް  خلقފުޅުން އަޅުފަށަމެވެ. އެކަލާނެގއީ އެންމެހަިއ ގެ ނަން الّلو (1)

 ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ.  رمحةގޮތެއްގައި  خاصّ ދުވަހުން  قيامةކަލާނގެއެވެ. އަދި މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް 
ތަްއ  عاملއަށެވެ. އެަކލާނގެީއ  الّلو ވެ މިްލކުވެގެްނަވނީ خاصّ  ثَ َناءއާއި  تَ ْعرِيفއެންމެހައި  (2)

ފިޔަވައި ދެްނހުިރ  الّلوތަކަކީ  َعاملَ ހައްދަވާބޮޑުކުރަްއވާ އެތަކެތި ަތރްބިއްޔަތު ކުރަްއވާ އެތަކެީތގެެވރި ކަލާނެގއެވެ. )
 (والّلو أعلمއްޗެެކވެ. ހުރިހާއެ 

ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ. އަދި ުމއުމިނުތަކުންނަްށ  رمحةގޮެތއްގަިއ  عامّ ތަކުންނަށް  خلقއެކަލާނގެީއ އެންެމހަިއ  (3)
 ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ.  رمحةގޮތެްއގައި   خاصّ  ދުވަހުން قيامة

 ވެރިކަލާނެގއެވެ.  ތަކަށް ހިސާބުަބއްލަާވ ޖަޒާދެއްވާ ުދވަހުގެ  عملއެކަލާނގެީއ  (4)

އަދި އަޅަމެން  އަޅުކަންކުރަނީ )އަދިކުރާީނެވސް( އިބަރަސްަކލާނގެއަެށވެ. އަޅަމެން  އެވެ.(َربُّ  )އަޅަމެންގެ (5)
 ްނނެވެ. حضرةވާގިއެދެނީ )އަދިއެދޭނީވެސް( ހަމަ އިަބރަސްަކލާނގެ 

 އަޅަމެނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަުގ ދައްަކވާނދޭވެ. (6)

ލެއްިވ )ރަސޫުލބޭކަލުންނާިއ ނަބީބޭކަލުންނާިއ ޝަހީދުންނާިއ  تعمةއެއީ އިބަރަސްަކލާނެގ އެބޭބޭަކލުންނަށް  (7)
 نصارىންފަދަ( ބޭބޭކަލުްނގެ ަމގެވެ. އަދ )ޔަހޫދީންފަދައިން( ކޯފާެލއްވުުނ މީހުންެގ މަގެއްނޫެނވެ. އަިދ ) صّديق

 ންމެއެވެ. އިންފަދައިން( މަގުފުރެދުނުމީހުންެގ މަގެްއވެސްނުމެނޫ
 ެއެކެވެ. ޭއގެ މާނައަީކ خاّص دعاء ގެ ބައެއްނޫނެވެ. އެއީ  احلمدމިކަލިމައަކީ  آمٌن  !ދަންނައ

 އިޖާބަކުރަްއވާނދޭވެ.މިއެވެ.دعاءއަޅަމެންގެ
 ވެރިްނ ދައްަކވާފައިާވ ދިުގ تفسًن علم ގަިއ އެުކލެވިގެްނވާ ަބއެްއ ކަިލމައާއިމެދު  احلمدއާިއ އަިދ  ِبْسمއާިއ  َأُعوذ

ދެްއވި އެހެްނ  الّلو توفيقމިކުޑަކުޑަ ތަރުޖަމާއަށް އުފުލަިއަގނެވޭވަރު ނުވާީތއެވާަހކަތައް  ِإْخِتاَلفُ ވާހަަކއާއި  تَ ْفِصيل
ގައި އިހަށް ޭބއްވީއެވެ. އެވާަހކަަތްއ  قصدކޮށްދިނުމުގެ  بيان ވަގުތެއްަގއި ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަްށ 
ނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ ަޤލަ އާިއ ާމްތ  رمحةެހޔޮ الّلو ކުރެއްިވ ބޭބޭަކލުންނަށް  حركاتމްކޮޅުތަްއ އަޅުގަ

 آمٌن آمٌن  آمٌن ކުރަްއވާނދޭވެ!  شاملދަރަޖަދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެން އޭގަިއ 
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َقَرةެُسورة ެމާނެ  ގ ެެاْلبـَ
 

  (286)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                     اْلبَ َقرَة ُسورة
 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ީއެވެ.(  الّلو)މިއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ       = ްނުަވަތ  އެފޮތ(

  މިފޮތް(       =  .ެއެޔާމެުދ އެްއވެސް ަޝްއކެއްނެތެވ       =  ީتقوىެއއ 

  އެމީހުންނީ )އެ ތަޤުވާވެރިންނަކީ( =  ވެރިންނަށްވާ ތެދުމަގެކެވެ.        =  އެމީުހްނ

 ތެދުކުާރ މީހުންނެވެ.(  غيبއީމާންވާމީހުންނެވެ.  )އަށް  غيب        =  އަދި އެމީހުން ނަާމުދ

 ކުރާމީހުންނެވެ.  قائم         = .ްއަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ދެއްވިތަކެތީނ    

 = .ެއެމީހުްނ ހޭދަުކރާމީހުންނެވ      = .ެއަިދ އެީއ އީމާންވާީމހުންނެވ         

 ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށް. =       =  އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ކުީރގައި ާބވައިެލއްުވުނ

 ތަކެއްޗަށާއި.     ިއެދުވަހާއިމެދު. آخرة= އަދ         =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ  يقٌنކަ

 ކުރެއެވެ.           =  .ެއެީމހުންވަނީ ތެދުމަެގއްގެ މަތީަގއެވ      =   َربّ އެމީހުންެގ 

 ްނވާ.  حضرةގެ       .ެނޑައެިޅގެން އެީމހުން އެއީެއވ  = އަިދ ހަަމ ކަ    = 

 ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުެވރިވާނޭ ީމހުންނަކީ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(1)   : މިއަކުރުތަކާއި ދެްނވެސް ބަެއއް ސޫރަްތ ފެށޭތަންތާގަިއ ހުންނަ މިބާވަތުެގ ތަފާތު އަުކރުތަކުެގ ފުރިހަަމ

ވެރިްނގެވެްސ ފުރަތަމަބަހެެވ.  علمކޮށް ުހރިާހ  عامّ އެވެ. އެީއ  الّلوމުރާދު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ 
 –ތައް ފާޅުުކަރއްވާފައިވެެއވެ. އޭގެެތރެއިން  خيالތަާކއި  رأىއެޔާއެކުވެްސ އެބޭަކލުން ތަފާތު 

 ގެ ނަންތަުކގެ ތެރެއިްނ ނަމެއްކަމަށެވެ. قرآنގެ އަިރހުން އަިއ ިރވާޔަތުގަިއވަނީ ެއއީ  قتادة 
  ُކަމަށެވެ. އެަބީހ  فَ َواِتحُ ފައްަޓވައިދޭ  ސޫރަތް الل تَ َعاَلއެީއ  އަިރހުން އައި ރިވާޔަުތގައިވަނީގެ  رلَُاِىد

 ފެށުންތަކެކެވެ.
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 ގެ އަިރހުން ައއި ރިވާޔަތުަގއިވަނީ އެއީ ޫސަރތަށްވާ ނަމެއްކަމުގަެއވެ. عبدالّرمحن بن َزْيد 

 ކަމުގައެވެ. إْسُم الّلو األُعَظمُ ގެ އަރިހުްނވާ ރިވާޔަތުަގއިވަނީ އެއީ  الّسّدىވިދާޅުވިކަމަށް  ابن عّباس 

  ިފުޅެއްކަމުގައެވެ.  إْسمُ ގެ  الّلوެގ އެހެްނ ރިާވޔަތެއްގަިއވަނީ ެއއީ  ابن عّباسައދ 

  ިالّلوއެވެ. )އެބަހީ: ތިމަންރަސްަކލާނގެީއ علم الّلو أَنَاގެ ެއހެން ރިވާޔަެތއްގައިވަީނ ެއއީ  ابن عّباسައދ 
تفسًن َجاِمُع އެކަލޭގެފާނުންގެ މަޝްޫހރު  أَبُوَجْعَفُر الطَََّبِىއެވެ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ.( އަދި 

َيانُ   ަބޔާންކުރަްއވާފައިެވއެވެ.  تَْأِويلُ  ގައި މިނޫންވެސް ބަެއއް الب َ

  ިقرآنގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އެބަހީ  إْعَجاُز القرآنއާއި އަދި ބައެއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ ެއއީ اِْبُن َكِثًنައދ 
އާއިމެުދ  قرآنތަކުންވަނީ  خلقތަކުން ނުކުޅައްދައިލުމުގެ ބާބުގެެތރެއިންާވ ކަމެކެވެ. އެހެނީ  خلقއާއިމެދު 

ވެސް ދަންަނ މިފަދަ ައކުރުތަކުްނ ެއކުލެިވގެންނެވެ. މިވަީނ ަކލޭެމން قرآنކުަރއްވާަކހަލަެއވެ.(  وحىނުކުޅެދިފައެވެ. )
 ެއއް ނުވަަތ ސޫރަެތްއނަމަވެސް ގެނެސްބަލާެށވެ. މިއެވެ. قرآنއެހެންވީިއރު ަކލޭމެންވެސް މިފަދަ 

ާއއިމެުދ  تَْأِويلތަކުގެ ެތރެއިން ިމ  تَْأِويلކޮންމެއަކަސް މިބާވަުތގެ އަކުރުަތކާއިމެދު ކުރެވިަފއިާވ 
 والّلو أعلمެގ މުރާދުފުޅު ކަމުގަިއވުންވެސް ެއކަށީގެންވެެއވެ.  الّلوްނވެއެވެ. އެއީ ހޫުކ އާވަރަށްގިނަބަޔަ

ެވރިންނަށްާވ  تقوى( ދަންނައެވެ. މިފޮތާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އެއީ قرآنމިފޮތް )އެބަހީ: މި (2)
 މިފޮތަކީ ބިރުެވރި ފޮތެްއކަމުގައި ވާނެއެވެ.(ވެރިނޫން ީމުހންނަށް تقوى ތެދުމަގެކެވެ. )އެހެންބަަޔކަށްނޫނެވެ. އަދި 

 تقوى އަްށ ިބރުގަތުމެވެ. އެކަމުްނ ރައްކާެތރިވުމެވެ.  َعَذابެގ ކޯާފއާިއ  الّلوިބރުވެތިވުެމވެ.   :ކީމަވެރިވުتقوى
 فَ ْرضގެ ކުރެއްވި ކަންތަކުން ރަްއކާތެރިވެ އެކަންކަން ނުުކރުމުންނާއި އަދި ެއކަލާނ َحَرام الّلوވަނީ  حاصلވެރިކަން 

 ކުރެއްިވ ކަންތަްއ އަދާކުރުމުންނެވެ. 
ުކރާމީހުންނެވެ. އަިދ قائم  އަްށ އީމާންާވމީހުންނެވެ. އަދި ނަމާދު َغْيب ެވރިންނަކީ تقوى އެމީހުންނަކީ: އެބަހީ: ެއ  (3)

َصَدقة ދީ زكاة ެގ މަގުގައި( ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ. ) الّلوން )رِْزُق ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށްދެއްވި 
 ދީހަދާމީހުންނެވެ.(

އަދި އެމީހުންނަކީ: ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވުނު ަތކެއްޗަށާިއ އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ުކރީގެ )ރަސޫލުބޭަކލުންނާިއ  (4)
ނޑައެޅިގެން  آخرة ނަބީބޭކަލުންނަށް( ބާވަިއލެއްވުނު ަތކެއްޗަށްވެްސ އީމާންވާ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ކަ

 ކުރާމީހުންެނވެ. يقٌن މަށް ދުވަސް އަންނާނެކަ

ންާވ ތެދުމަގުެގ މަތީގަެއވެ. އަިދ އެީމހުން އެީއ حضرة ެގ  َربّ އެމީހުން ދަންނަެއވެ. އެމީހުްނ ެއވަީނ އެމީހުންެގ  (5)
ނޑައެޅިގެން   ވެިރވާނޭ މީހުްނނެވެ.  نصيبދުވަހުން ކާމިޔާބުެވ آخرة ކަ

ވުަމީކ  إْْيَانއަށް  َغْيبެގ ތަކެއްޗަީކ ޮލލަށް ނުފެންނަ ތަކެއްެޗވެ.  َغْيبُ އަކީ ލޮލަށްނުފެނުމެވެ.  َغْيبނޯޓް: 
 اَلِزمُ ެގ ފަރާތުން  إسالم دينވުން  إْْيَانތިމާމެންގެ ލޮލަްށ ނުފެންނަތަކެތީގެ ެތރެއިން އެަތކެތި ތެދުކޮްށ އެތަކެއްޗަްށ 

رُ ނަރަަކވާކަން ަމރުވުމަށްފަހު ިދރުއްަވއި ވޮޑިގެންވުްނ ުސވަރުގެާޔ  الّلوކުރާ ތަެކއްޗާިއ ކަންތަކެވެ. މިާސލަކަށް   زَلَْش
 ކުރެއްވުން. ދެންވެްސ މިބާވަތުެގ އެންމެހަިއ ކަންކަމެވެ.

  ިނޑައ رسول الل ނަމާދު ޤާއިމް ކުރުމަީކ ަޝރުތު ަތކާިއ ރުކުްނ ތަްއ ުފރިހަަމކޮށް ަވގުތުން ވަގުތަްއ މެދުނުކަ
 އެހެންގޮތެްއ ނޫ ނެވެ.އެްނގެވި ގޮތައް ކުރުމެވެ.  صلى الل عليو وسلم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
     =  .ްހަމަކަށަަވރުން، ކާަފރުވެއްެޖ މީސްތަކުނ      =  އެމީހުްނގެ މަްއަޗްށ

 ހަމަހަމަވެގެންެވއެވެ.   =  .ްކަޭލގެފާނު އެމީހުްނނަށް އިންޒާރުކުެރއްވިޔަސ       = 

  ނުވަތަ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް އިންާޒރު ނުކުރެްއވިޔަސް.     =   / .ެއެމީހުން އީމާންނުވެއެވ

  އީމާނެއް ނުވާެނއެވެ.    = ސިއްކަެޖއްސެވިއެވެ.  الّلو        =   އެމީހުންެގ

 ހިތްތަކުގެމަތީގައި.     =  އެމީހުންެގ އިވުންތަކުެގ މަތީގައްާޔިއ / ކަންފަތްތަކުެގ މަތީގައްާޔ.އަިދ  

         =  .ެއަދި އެމީހުންގެ ލޯތަކުގެ މަީތަގއިވެއެވ    =  / ްިނވަލެްއ / ހުަރހެއ

ނޑެއް   މަތިގަ   =  .ީއަދި އެމީހުންނަށް ުހރ      =  ާއެވެ.  َعَذابބޮޑުވެގެންވ 

    =  .ެއަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭން ވެެއވ      =  ްބުނާމީހުނ     =  އަހުރެމެްނ

 އަށް އީމާންެވއްޖައީމުއެވެ. الّلو      =  ދުވަހަށާއި.  آخرةއަިދ     =  އަދި އެމީުހްނ

 ނުވެއެވެ.     =  .ިމުއުމިނުންކަމުަގއ     =  ްައްށ  الّلوއެމީހުނ

  މަކަރުހަދަނީއެވެ. / ކެހިދެނީއެވެ. / އޮޅުވައިލަނީެއވެ.     =  .ިއަދި އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށާއ 

     =  ).ެއަދި އެމީހުން މަަކރުނުހަދައެވެ. )އެަބހީ: އެމަަކރުގެ ގެއްލުްނ ނުވެއެވ     

 އެމީހުންެގ ނަފްސުތަކަްށ މެނުވީ.   =       =  އަދި އެގޮްތ އެމީހުންނަްށ ކުޑަކޮށްެވްސ

 ނުވެެއވެ.   إحساسނޭނގެއެވެ. /       =   )ެއެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައިވަީނ )ޝައްާކއި ވަހުމްގ

 ބަލިމަޑުކަމެކެވެ.       =  ެއެމީހުންނަށް އިތުރުކުރައްވާިށއެވެ.  الّلو تعاَلފަހ   = 

 ބަލިމަޑުކަން.        =   ެއވެ. َعَذابއަިދ އެމީހުންނަްށ ހުންނަހުީށ ވޭންދެނިިވ        

     = .ްއެމީހުން ދޮގުހަދާކަމުެގ ސަބަބުނ        = .ާއަދި އެމީހުންނަށް ބުނެިވއްޖެއްޔ  

      =   ްގެ ކިޔަމަނުން ޭބރުނުވާށޭ. الّلوކަލޭމެން ފާސިދުނުކުރާށެވެ. / ަކލޭމެނ         = 

 ބިމުގައި    =  .ެއެމީހުން ބުންޏެވެ. / އެީމހުން ބުނެެއވ    =  .ީއަހުރެމެންވާކަން ކަށަަވރ 

     =  ުކަމުގައެވެ. )މިއީ މިހާރު އެެމރިކާާއއި އެބާބުގެމީހުްނގެ ވައްަތރެވެ.(  ކުރާމީހުން އިޞްލާޙ

    = .ްދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ          =  ފަސާދަކުރާމީހުންނަީކ ަހަމ
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 ެގ ކިޔަމަނުން ނުކުންަނ ބަޔަެކވެ.(  الّلوއެއީ ހަމަ އެއީއެވެ. )        =  އަިދ އެހެނެްއކަަމުކ

  ވެްސ ނުކުެރވެއެވެ.  إحساسއެމީހުންނަށް 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

رއެވެ.! އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނު  َرُسول الّلوހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްަތކުން )ދަންނައެވެ.!( އޭ  (6)  إنذا
 ުނކުެރއްވުމެކޭ ހަަމހަމައެވެ. އެީމހުން އީމާނެއްުނވާނެއެވެ. ِإْنَذارُ ކުރެއްވުމެޭކ އަދި ުނވަތަ އެީމހުންނަށް ކަޭލގެފާނު 

ވަނީ ިސއްކަޖައްސަާވ  الّلوއެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެމަތީގައި )އެހިތްތަކަށް ހެޔޮއެްއޗެއް ުނވިސްނޭނޭގޮތުން(  (7)
 َحقُّ ބަންދުކުރައްވާފަެއވެ. އަދި އެީމހުންގެ އިވުންތަކުެގ މަތީގައިެވސް އެވަނީ އެފަދައިން ބަންދުުކރައްވާފަެއވެ. )އެީއ 

އެީމހުންެގ ލޯތަުކގެ ަމތީގައި )ރަނގަުޅ ތެދުގޮްތ ނުފެންނާނޭގޮތުން( ެއަވީނ ތެދުއެއްޗެްއ ނުއިވޭޭނގޮތުންނެވެ.( އަިދ 
ނޑެްއ ޖައްސަވާަފއެވެ. ) ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ ުހީރ  ِقَياَمةހުރަހެްއލަްއވާފައެވެ. ުނވަތަ މަތިގަ ދުވަހުން( ކަ

ުކެރ  ހަކަދެެކވިފައިވަީނ އިންސާނުންކޮްށ ވާ َعاّم ގައި  قُ ْرآنُ ކީރިިތ  *  ދަންނައެވެ.އެވެ.   َعَذابބޮޑުވެގެންވާ 
ވާހަކަކޮޅެްއ އެވަީނ  إمجاَلެވރިންނެވެ. އެމީހުންނާބެޭހ  تَ ْقَوىތިންބައެއްގެ ަމއްޗަށެވެ. އެތަނުން ފުރަތަމަބަޔަކީ، 

( ސީދާ )ޮއރިޖިނަލް * ދެވަނަބަޔަކީވީނަތަށެވެ.   ُمْفِلُحونَ މިސޫރަތް ފެށުނުތަނުން ފަސްވަނަ އާޔަުތގެ ނިޔަލަެށވެ. 
ެއަވީނ  ُخاَلَصةގެ ވާހަަކއިގެ  َعَذابކާފަރުންނެވެ. އެމީހުންެގ ކަންތައް ހުންނަގޮތާއި އަދި އެމީުހންނަށް ހުންނާނެ 

ْن ންނެވެ. އަށްވަނަ އާޔަތުން އެަބހީ  ُمَناِفقُ  ތިންވަނަބަޔަކީ *ހަވަނަ އާޔަާތއި ހަްތވަނަ ާއޔަތުގައެވެ.  َوِمَن النَّاِس َم
ނޑަކަށް ވިހިވަަނ ާއޔަތުގެ ނިޔަލަްށ އެވަނީ އެމީހުންނާބެހޭގޮތުްނ އިޖްާމީލ  يَ ُقوُل آَمنّْا بِالّلو މިތަނުން ފެށިގެން ގާތްގަ

مةއެކެވެ. އެީމހުންގެ ނުަރއްކާ ކަމާިއއެމީހުންެގ ދެފުށްދެގޮތްކަމުން އެމީހުންނާބެހޭ  ُخاَلَصة ެވްސ  ُمَقدّْ
އަށާިއ  الّلو  (8) ްނ ފެށިގެން ެއވަނީ ެއވާހަކަތަެކވެ.ދިގުކޮށްވާކަމުގަިއ ފެނެއެވެ. ދެްނ މި ތަރުޖަމާުކރާ ހިސާބު

 َخََب  الّلوދުވަހަށް އަހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީމުއޭ ބުނާމީހުން ީމސްތަކުންގެތެރޭަގއި ވެެއވެ. )އޭގެ ޖަވާބުަގއި  آخرة
ންެވގެންވާމީހުންަންށ އަށާއި އަދި އީމާ الّلوއެމީހުން  (9) ދެއްވަނީ( އަދި އެމީހުްނ މުއުމިންކަމުގައިެވސް ނުވެެއވެ.

)އެމީހުންހިތުން( މަކަުރހަދަނީއެވެ. އޮޅުވަިއލަނީއެވެ. އަދި އެމީހުން އެހަދާ މަަކރާ އޮޅުަވއިލުމުގެ ގެއްލުްނަވީނ 
އެމީހުންެގ  (11) ެވސް ނުކުެރވެއެވެ.  إْحَساسތަކަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ެއކަން  نفسހަމައެމީހުންގެ އަިމއްލަ 

އެީމހުންނަށް ަބލިމަޑުކަްނ  الّلو تعاَلގެ( ަބލިަމޑުކަމެކެވެ. އަިދ  َوُىمْ ާއއިމެދު ޝަްއކާިއ  الّلو) ހިތްތަކުގަިއ އެވަނީ 
 َعَذابދުވަހުްނވަނީ ވޭންދެނިިވ  ِقَياَمةއިތުރުކުަރއްވާށިެއވެ. އަދި އެީމހުން ދޮުގހަދާކަމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް 

އަށް އުރެދި ކާފަރުނުވާށޭ( ބުނެވިއްޖިްއާޔ  الّلوިއ ފަސާދަނުކުރާށޭ )އަދި އެމީހުންނަށް ކަލޭމެްނ ބިމުގަ (11)އެކެވެ. 
ކުާރމީހުންނީމުއެވެ. )މިއީ މިޒަމާނުގެ އެމެރިކާނުންާނިއ  إصالحއެމީހުންބުނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންނީ 

ބާދުކުރަމުްނވެސް މިީއ އެބާވަތުގެ އެންމެންގެ ބަސްހުންަނގޮތެވެ. އެތަްއ މުސްލިމުްނނެއް މަރާ އެތައްތަނެއް ަބރު
ޓެރަޒިޒަމްއާއި އިދިކޮޅަށްކުާރ އަދި ެޓރަރިޒަމް މަނާުކރަންުކރާ ހަނުގރާމަކަމުގަިއ ބުނަނީއެވެ. ތަފާތަީކ ކޮަބިއ 

ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެީއ ހަަމ  (12) ތޯއެވެ. ެގ ުއރެދުމުގަިއ އުޭޅ  الّلوންނެވެ. ) فاسدދަންނާށެވެ! ކަ
 ނުެވއެވެ. إْحَساسޓެރަރިސްޓުންނެވެ.( އަދި އެކަމަުކ އެމީހުންނަކަްށ އެކަްނވެސް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
      = ިއެމީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ. އަދ       =  .ޭކަލޭމެން އީމާންވާށ      

  އީމާންވެގެްނވާ ފަދައިން(  މީސްތަކުންއީމާންވެގެންވާފަދައަކުން )މުއުމިނުން     = .ެއެމީހުން ބުނާނެެއވ  

  = ެ؟އަހުރެމެން އީމާންވާނޭހެއްެޔވ         = މޮޔަމީހުން އީމާންވާފަދައިން.   جاىل

  =  .ެދަންނާށެވ         = ަންނަކީ ހަމަ އެމީހުންނެވެ.  جاىلހަމަކަށަވަރުން މޮޔ 

       =   .ެއަދި އެކަމަކު އެގޮތް އެމީހުންަނކަށް ނޭނގެއެވ         = 

   އަދި އީމާންވީމީހުންނާ އެމީހުން ަބއްދަލުެވއްޖެއްޔާ.      =  އެމީހުން ބުނެއެވެ. ައހުރެެމްނ

 އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ.     = .ާއަދި އެމީހުން އެކަިނވެއްޖިއްޔާ / ެއހެންމީހުން ހުްސވެއްޖިއްޔ      

   =  ންނާއި. منافقންތައްގާތަްށ / އެކަަހލަ ެއހެން  شيطانއެީމހުންެގ       = .ެއެމީހުްނ ބުނެއެވ

     =  .ެހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ިމވަނީ ކަލޭެމންނާއެކުގައެވ     =  އަހުރެމެންވާކަްނ

  ކަށަވަރީ.     = .ެުމއުމިނުންނަށް( މަލާމާްތކުރާބަޔަުކ ކަމުަގއެވ(     =  الّلو تعاَل

 ުފޅާއެކަށީގެންވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ.(  َذاتއެމީހުންނަށް މަލާމާތްކުަރއްވައެވެ. )ެއއީ އެަކލާނގެ    = 

 އަދިއެކަލާނެގއެމީހުންދަމަހައްަޓވާނެއެވެ.      = .ިއެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތެިރކަމާއި މަގުފުރެދުމުަގއ  

    =حالޅޭ ށުއެދެފުވެ  حًنان .      =  ީއެމީހުން އެއ       = 

 މަގުފުރެދުންގަތް ބައެކެވެ.     =  ްތެދުމަގަށްތެދުަމގުދީފައި./ ތެދުމަގަށ         = 

 ފަހެއެމީހުންގެ ވިޔަފާރީަގއި ނަފާނުވިެއވެ.      =  .ެއަދި އެމީހުން ނުިވއެވ     = 

 ތެދުމަގުލިބުނުބަޔަކުކަމުގައި.   =  .ީއެމީހުންެގ މިސާަލކ            =  އަލިފާނެްއ

 އެންދިމީހެއްގެ މިސާެލވެ.      = .ްފަހެ އަލިކޮށްިލހިނދުނ      =  އޭާނެގ

 ވަށައިގެންވާތަން.        = އެމީހުންގެ )ޮލލުގެ( ައލިކަން ގެންަދވައިފިއެވެ. الّلو تعاَل  

   =  .ިއަދި ެއކަލާނެގ އެމީހުްނ ދޫކުަރއްވައ     = .ްއަނދިރިތަކަކަށ    = 

  އެމީހުންނަށް ނުފެންނާނޭ.     = .ެއެއީ ބީރު މަންމަންބައެކެވ   =  .ެއަދި ކަނުބައެެކވ   

     =  ިނުވެއެވެ.  رجوعއެްއ ނުވާނެެއވެ. /  رجوعފަހެއެމީހުްނއެނބުރ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި މީސްތަކުން އީމާންވާގޮތަްށ )މުއުމިނުތަކުން އީމާންވާގޮތަށް( ކަލޭމެން އީމާންވާށޭ އެމީހުންަންށ  (13)
ން އީމާްނވާގޮތަށް އަުހރެމެން އީމާންވާޭނހެއްޔެވެ؟ )އެމީހުންެގ  جاىلބުނެވިއްޖިއްޔާ އެީމހުން ބުނެއެވެ. މޮޔަ 

ނަީކ  جاىلންނެވެ.( ދަންނާށެވެ. މޮޔަ  مؤمنބޭކަލުންާނއި ދެންވެްސ  أْصَحابُ އެބަހުން މުރާދުުކރަނީ 
އަދި އީމާންވީމީހުންނާއި އެމީހުްނ  (14)ހަމައެމީހުންނެވެ. އަިދ އެކަމަުކ އެމީހުންނަކަްށ ެއގޮތެއްޭނގެއެވެ. 

ެއުކ ންނާ َشْيطَانُ ބައްދަލުވެއްޖެްއޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ. ައހުރެމެން އީމާންވެއްަޖއީމުއެވެ. އަދި އެމީހުންކަަހލަ އެހެން 
 އެމީހުން އެކަިނވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންވަނީ ކަލޭމެންނާއެުކގައެވެ. )އަދި ައހުރެމެން 

 ގޮތުންނެވެ. ކުރުމުގެ މުއުމިނުންނާ ވާަހކަދައްކަިއލީ( ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަށް މަލާމާތް 

 َحالُ އެމީހުންނަށް މަލާމާތްކުރައްވަެއވެ. އަދި ެއމީހުންގެ އެމަގުުފރެދުމުގައި ދެފުުށއެޅިއެޅިތިބޭ  الّلو  (15)
އޮންާނީނ  ެގ މަލާމާތްކުެރއްވުންالّلو ދަންނައެވެ!އަނދިރިކުަރއްވާފަިއ އެަކލާނެގ އެމީހުްނ ަބއިތިއްބަވަެއވެ. * 

سއެކަލާނެގ  رُ ނެވެ. އަދި ބައެްއ ފުޅާއި އެކަީށގެންވާގޮުތގެމަތީން َذات ُمَقدَّ މާނަައީކ  ވިދާޅުވަނީ އޭގެ ُمَفسّْ
 والّلو أعلم –އަދަބުދެއްވާނެ ާވހަކަ ކަމުގައެވެ. َحقّ އެމީހުންކުާރ މަލާމާތަށް ެއކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އެކަމުގެ 

ުކިރ  إْخِتَيارُ އެމީހުންނަކީ ތެދުމަގުދީފައި މަގުފުރެދުންގަްތ ބައެެކވެ. ތެދުމަގުގެ ބަދަުލގަިއ މަގުފުރެދުން   (16)
ބައެކެވެ. އަދި އެީމހުން އެުކރި ިވޔާފާރީގަިއ އެމީހުންނަަކށް ނަފާއެއް ނުކުިރއެވެ. އަދި ތެދުމަުގ ލިބިގެްނާވ 

ނޑެއް އެންދިީމހެއްެގ މިސާލެެވ.   (17) ބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުންނެްއ ނުވިެއވެ.  އެމީހުންގެ މިސާލަކީ ައލިފާންގަ
ނޑު ޯރވެ އެމީހާެގ ވަށަިއގެންވާތަން އަލިކޮްށލިހިނދުން )ޭއގެ އަލިގަދަކަމުން(  އެީމހުްނެގ  الّلو تعاَلފަހެ އެައލިފާންގަ

ނގެ އެމީހުްނ ދޫކުރަްއވައިފިއެެވ. ލޮލުެގ ައލިކަން ގެންދަވައިފިެއވެ. އަިދ އަނދިރިތަެކއްގަިއ ުނފެންނަގޮތަށް އެަކލާ
 އަނދިރީގަިއ ބައިތިއްބަަވއިފިއެވެ.

  ُْفِسًن َنىب َصّلى الّلو عليو ބޭކަލުންގެ ައރިހުްނ ރިާވވެގެންެވއެވެ.  آصحابާއއި އަދިެވސް ބައެްއ إبُن َمْسُعوُد ގައި  زُْبَدُة الت َّ

ވީެއވެ.  ُمَناِفقُ މަދީނާއަށް ވަޑަިއގެންނެވުމާިއ ގުޅިގެްނ ބަޔަކުމީހުްނ އިސްލާމްވިެއވެ. ދެން އޭެގ ފަހުގަިއ وسّلم 
ނޑު ައލިކޮށްލުުމްނ  ނޑެްއ ރޯކޮްށ ެއންދިމީހެއްގެ މިާސލެވެ. ައލިފާންގަ އެމީހުންގެ މިާސލެއްކަމުަގއިވަނީ އަލިފާންގަ

ނދަގުެލއްފެނުނެވެ. އަދި ަސލާމަތްވާން ދާނެގޮްތވެސް އެނގުނެެވ. އޭނާގެ ވަަށއިގެންާވ ުހރިހާ ުނރައްަކލަކާ އު
ނޑު ނިވުމުން ދެން ރައްކާެތރިާވން ދާނެ ނުދާނެތަނެއް ނޭނގޭކަމުގައިވިއެވެ.   ُمَناِفقُ އެހެން ހުއްޓާ ައލިފާންގަ

އަދި ހެވާިއ  َحَرام އާއި  َحاَللެގ އަނދިީރގައެވެ. ދެން އިސްލާމްވުމުްނ  ِشْركُ ންވެސް އެފަދައެވެ. އޭާނވެސް ހުރީ 
ކުީރއެވެ.(  إْخِتَيارُ ނުބައި އެނގި އޮޅުންފިލައްޖެއެވެ. ދެންޭއގެފަހުގަިއ އޭނާ ކާަފރުވީއެވެ. )އެތެރެފުށުން ކާަފރުކަން 

 ُرُجوعއެމީހުންނަކީ ބީރު މަންމަން އަދި ކަނުބަެއކެވެ. އެީމހުން އެތިބިގޮތްނޫން އެހެންގޮތަކަްށ އެނބުިރ  (18)
ةތެދުަބހެްއ ނުބުނާނެއެވެ. ތެދު  َحقُّ ންނަކީ ެއކަހަަލ ބައެެކވެ. ހެޔޮަބހެްއ ނާހާނެއެވެ.  َناِفقُ مُ ނުވާނެއެވެ. )  حقيق

 والّلو أعلم.އެްއ އޮޅުންނުފިލާ ބަަޔކުކަމުގައި އެމީހުން ެވއްޖެއެވެ.   َحَرامއެްއ  َحاَللގެފަހުގަިއ އަލުްނވެސް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
     =  ).ެނޑެއް ފަަދއެވެ. )އެަފދަ މިސާލެކެވ   ނުވަަތ ިވއްސާރަިވލާގަ    =  / އުޑުންއަިއ

  މަތިންއައި.   =  .ާއޭަގއި އަނދިރިތަކެްއވ        އަިދ ގުުގރިޔާިއ ވިދުަވރުާވ = 

     = .ެއެމީހުންެގ އިނގިލިތަްއ އެީމހުން އަޅައި. / އެމީހުްނ އަޅައެވ      = 

 އެމީހުންގެ ކަންފަތްތަކުގެ މަީތގައި.      =  .ްގަދައަޑުފަށާއި ހޮނުގެ ސަބަބުނ        

  މަރުވެދާނެތީ ިބރުން. =   =  ިވަށައިގެންވޮޑިގެްނވެއެވެ. / ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ.  الّلو تعاَلއަދ 

     =  ެހުިރހާކަމެއް. ކާފަރުންގ     =  .ެވިދުަވރުގާތްެވގެންވެއެވ        = 

 އެމީހުންގެ ލޯތައްޖަހަިއގަތުމަށް.       =  .ިެއމީހުންނަށް އަލިކޮްށލި ކޮންމެ ހިނދެްއގައ    

 =  .ެއެައލިކަމުގަިއ އެމީހުން ހިނގައިގަެނއެވ       =  އަދިއެމީހުންގެ މައްޗަްށ

   އަނދިރިވެއްޖެްއޔާ.   =  .ެއެމީހުްނ ހުއްޓިތިބެެއވ       =  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ  الّلوއަިދ 

     =  .ެއެމީހުންގެއިވުްނ އެަކލާނެގ ގެންދަވަިއފީހެވ     =  އަިދ އެމީހުްނގެ ލޯތަާކިއ

 އީ الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ  =    )އެމީހުންގެ ފެނުންތަކާއި(        = ެކޮންމެކަމެއްގ

 މައްޗަށް    ެވޮިޑގެންވާ ރަްސކަލާނގެއެވެ. = ކުޅަދުންވަންތަވ       =  !ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ

        =  އަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ. َرّب ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންެގ      =  އެކަލާނެގީއ ކަލޭެމްނ

   ހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ.      =  .ިއަިދ ަކލޭމެންގެ ކުރީެގ ީމހުންނާއ      

 ވެރި ވުމަށްޓަކައި.  تقوىކަލޭމެން   =  =  .ެއެކަލާނގެއެވ      =ިެލއްވީަކލޭމެންނަށްޓަކައ  

      = .ިނޑުތަންމައްޗެއްކަމުަގއ  ބިންގަ    =  .ިއަދި އުުޑ ބިނާއެއްކަމުަގއި. ގެއެްއކަމުގައ

     =.ެއަިދ އެަކލާނެގ ބާވަިއލެއްިވއެވ          =  .ްއުޑުން ފެނ        =

 ފަހެ އެފެނުްނ އެކަލާނގެ ެނރުއްިވއެވެ.      =  .ުމޭވާއިން )ޭމވާގެަވއްތަރުތައް(، ގަުހގެ މަތިަވރ 

     =  ާއެއްެގގޮތުން.  رِْزقކަލޭމެންނަށްވ     =  ްއަްށ الّلو ފަެހ އެހެްނވެ ަކލޭމެނ

 ންތަކެއް.  َشرِيكُ ބައިވެރިންތަެކއް  =    ނުކުރާެށވެ.( إختيارއާއިއެކު الّلو ނުލާށެވެ. )  

   =  .ުކަލޭމެން ދެނެތިބި ާޙލ     =  ާއަދި ކަލޭމެންވަންޏ        = 

 ޝައްކެއްގަިއ       =  / ުއާއިމެދު  وحىތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިލެްއވި ތަކެްއޗާއިމެދ    
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   = ( زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمތިމަންރަސްަކލާނގެ އަޅާގެމައްޗަްށ )ްެގ މައްޗަށ        = ފަެހ

 ގެ ޫސރަތަކާއިެއއްފަދަ(. قرآنއެާޔއެއްފަދަ )ެއ  =   ކަލޭމެން ޫސރަތެްއ ގެނެސްަބލާށެވެ.!   

 އަިދ ކަލޭމެން ގޮވަިއގެން ގެންނާށެވެ.!  =    = ްަކލޭމެންގެ ެއހީތެރިނ       =  الّلو 

    ފިޔަވައި.       = .ާަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުގަިއ އަނދިިރކަމާިއ  (19) ނުވަތަ )އެމީހުންގެ މިާސލަކީ( އުޑުންއަިއ ާވރޭވިާލަގނޑެއްގެ މިސާލެވެ. އެިވލާގަ
ގުގުރިޔާ ވިދުވަުރވެއެވެ. އަދި ގުގުީރގެ އަޑުގަދަކަމުން މަުރެވދާނެކަމުގެ ބިރަށް އެމީހުން އެމީހުންގެ ކަންފަތްތަުކެގ 

އީ ކާަފރުންގެ ވަަށއިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ. )އެަބހީ އެީމހުންެގ  الّلوއަދި މަތީގައި އެމީހުްނގެ އިނިގލިތަްއ އަޅަނީއެވެ. 
ވިދުވަރުގެ ގަދަކަމުްނ އެމީހުްނގެ ލޮުލގެ ައލިކަްނ ޖަހަިއގަތުްނ  (21)  ހުރިހާކަެމއް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ.(

ހިނގައިގަނެެއވެ. )އަިދ  ގާތްވެގެންވެެއވެ. އަިދ ައލިވެގަންަނ ކޮންމެހިނދެްއގަިއ އެައލިކަމުގެެތރޭގައި 
ިއރާދަކުެރއްވިނަމަ އެމީހުްނެގ  الّلوވިދައިގަތުންގޮސް( އަނދިރިެވގަތީމާ )ދާންނޭނގިގެން( ުހްއޓިތިބެއެވެ. އަދި 

ީއ ކޮންމެކަމެްއގެ ަމއްޗަްށ تعاَل الّلوއިވުމާިއ ފެނުންވެްސ އެކަލާނެގ ގެންދަވައިީފހެވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ 
ަބއެއްބޭކަލުްނ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. )މިއީވެްސ މިސާެލކެވެ. މިމިސާލު ަތރުޖަމާ ކުެރއްވި 

ނޑަކީ  ވިދާޅުވަނީ: އެވެ. އޭގަިއހުރި އަނދިރިކަމާއި ގުުގރިާޔ  قرآنބާވަިއލެއްިވ ކީރިތި  الّلوއުޑުންވެހުނު ާވރޭިވލާގަ
رُ ންނާިއ ބެހޭގޮތުްނ ައއިސްފައިާވ ބިުރވެިރ  َناِفقُ مُ ވިދުވަރަކީ،  بެގ ކޯފާާއއި  الّلوތަކާިއ އެމީހުންނަްށހުިރ  َخب َ  َعَذا

އެވެ. އެހެންވެ ެއއަޑުނާހާންވެގެން އެީމހުންގެކަންފަތްތަކުގަިއ އިނގިލިއަޅަނީއެވެ. ހޮުނގުގުިރޔަށްވުރެ އޭގެ ައުޑ 
ންނަހިނުދ އެމީުހންގެ ލޯތަްއ ޖަަހއިގަންނަން ގާްތވާކަމުެގ ވާަހކަައީކ އެމީހުންނަށް މާބިރުެވރިެއވެ. އަދި ވިދައިގަ

ވެ ބޭޒާުރވަމުންދާލެްއ ބާރުކަމުްނ ލޯހުޅުާވ  فضيحةއާޔަތްތަކުން އެމީުހން  زُلَْكمُ ގައިާވ  قرآنންނާބެހޭގޮތުްނ  ُمَناِفقُ 
ނގަިއގަނެއޭ އޮތްބަސްފުޅުްނ ބަލައިލަންވެްސ ނުުކރޭހާަވރުާވ ވާަހކައެވެ. އަދި އަލިާވ ކޮންމެހިނދެއްަގއި ހި

ةއާިއ  فتحމުރާދުކުރަްއވަނީ އެމީހުންެގ )އެަބހީ: އިސްލާމުންގެ(މުަދލާިއ ދަރިްނގިނަެވ އިސްލާމުންނަްށ   َغِنْيَم
دމުދާގިނަވީމާބުނެއެވެ. އާނ  ގެފާނުންެގ ދީންތެދެވެ. ދެން އޭގެފަހަތުްނ ދެއެވެ. އަދި އަނދިރިވީާމ  زلَُمَّ

ޖެހުނީމާ ބުނެއެވެ. މިީއ  ُمِصْيَبةދުުކރަްއވަނީ އެމީހުންގެ މުަދލާއި ދަރީްނމަދުވެ އުނދަގުލާއި ހުއްޓިތިބޭކަމުގެ މުރާ
د ގަިއ  التفسًن زُْبَدةُ ވެތިބެއެވެ. މިއެވެ.  َقائمސަބަބުންނެވެ. ދެން މުރުަތއްދުވެ ކާަފރުކަންމަތީ  ގެ  ِدْينُ ގެފާނުންގެ زلَُمَّ

އޭ މީސްތަކުންނޭވެ.! ކަލޭމެންނާއި އަދި ަކލޭމެންގެ ކުީރގެ މީސްތަކުންވެްސ  (21) މި ތަރުޖަމާ ބަޔާންވެގެންވެެއވެ.
ެވރިވުމަށްޓަކަެއވެ. /  تقوىއަްށ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންކުރާެށވެ.! އެީއ ކަލޭމެްނ  َربّ ހެއްދެވި ކަލޭމެންެގ 

ނުޑ ތަންމައް (22) ތަޤްވާވެރިވުުމގެ އުއްމީދުގަެއވެ. ޗެއްކަުމގަިއ އަިދ އުުޑ އެކަލާނގެއީ ަކލޭމެްނނަށްޓަކައި ބިންގަ
އެއީ ބިނާއެްއކަމުގައި ލެއްިވ ކަލާނގެއެވެ. އަދި އުޑުން އެކަލާނެގ ފެންބާވައިެލއްވިެއވެ. ވެއްެސވިއެވެ. އަިދ 

އެއްެގގޮތުން އެަކލާނގެ މޭާވގެ ބާވަތްތައް )ގަސްަގހާގެީހގެތަކެތި( ނެުރއްވިެއވެ. ފަެހ  رِْزقއެފެނުން ކަލޭމެނަށްވާ 
ބަިއވެރިކޮްށ  حالބައިެވރިންތަެކއް ަކލޭމެން ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  ،ންތަެކއް شريكއަްށ  الّلو އެހެންެވ ކަލޭމެން 

و الّلو صّلى زلّمدއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަޅާ ) (23)ނުކުރާށެވެ.!  إختيارނުހަދާށެވެ.! ބަިއވެރިނުުކރާށެވެ.!   علي
( ެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބާވަިއލައްާވ ތަކެްއޗާމެދު ކަލޭމެްނ ޝައްެކއްގަިއވަންާޏ ފަހެ ކަލޭެމްނ وسّلم

ފިޔަވަިއ ަކލޭމެނަްށ  الّلوއެފަދަ އެންެމ ސޫރަތެްއވެްސ ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ.! ހަަދއިބަލާށެވެ.! އަދި ެއކަމުގަިއ 
! ކަލޭމެްނނީ ތެދުވެރިންކަުމގައިވަންާޏ ނިކަްނ އެފަދަ އެންެމ އެހީތެރިވާޭނ ެއހީތެރިންނަށް ގޮވަިއ ގެންނާށެވެ.

 ސޫރަތެއްނަމަވެސް ހަދައިބަލާެށވެ.!
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

     =   .)ާފަެހ ކަލޭމެްނ އެކަްނ ނުކުިރއްޔާ )ސޫރަތެްއ ނުގެނެވުނިއްޔ    = 

 އަދިކަލޭމެންނަށް ނުވެސް ކުރެވޭެނއެވެ.)ސޫރަތެއް ުނވެސްގެެނވޭނެއެވެ.!(.      =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

 ނަރަކައަށް ބިުރވެތިވާށެވެ.!        = ީވާތަނެވެ.  ކަމުގައި ދަރު ެއތާނގެ އެތަނަކ       

 މީސްތަކުންނާއި ިހލަ.  =   =  .ީއެތަން ތައްޔާރުުކރެވިފައިވަނ    = 

 ކާފަރުންނަށްޓަކައެވެ.       = ިަކލޭގެފާުނ(  خَب އަދި އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށް އުާފވެރ(

   ދެއްވާށެވެ.!      =  ޢަމަލުުކރި.  صاحلއަިދ އެމީހުްނ    =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 އެމީހުންނަށް ވާކަމަށް.    =  .ްަބގީޗާތަކެއް/ސުވަުރގެަތކެއ           =  އެތަންތާނެގ

   ދަށުން އާރުތައްދެމޭ.       =  ްއެްއ ލިބިއްޖެ ކޮންމެހިނދެއްގަިއ  رزقއެމީހުްނނަށް އެއިނ 

   =  ްމޭވާގެތެެރއިނ    =  ްނޑައެޅިެގނ   ދެއްވުމުެގ ގޮތުން. رزقކަ   =  އެމީހުްނ

  ބުނާނެއެވެ.        =  .ެމިއެއްަޗކީ އަުހރެމެންނަށް ދެއްވުނުެއއްޗެވ      =  މީގެުކިރްނ

  )ދުނިޔޭގައި(    =  .ެއެމީހުންނަްށ ގެނެސްެދވޭނެެއވ      =  ކުލަާޔިއ ވައްަތރުގަިއ އެއްގޮްތ(

   ރަހަާޔ ތާސީުރގަިއ ތަފާތު( މޭވާ     =  ްއެތާނގަިއ ވެެއވެ.އަިދ އެމީހުންނަށ      

  ވެގެްނވާ އަނބީން. طاىر =        =  ޭحالއަދި އެީމހުން އެތާދެމިތިބ      

  =  ލަދުވެތިެވވޮޑިެގން ނުވެެއވެ. الّلو تعاَل ހަމަކަށަވަރުްނ        = 

 މިސާލެއްޖެއްސެވުމަކަްށ )ެއއްވެްސ މިސާެލއްޖެއްސެވުމަކަށް(     =.ްމަދިިރޔަކުންވިޔަސ     

     = ްކުޑައެއްޗަކުންވިަޔސް. -ެއއަށްވުެރ ބޮޑުއެއްޗަކުްނވިޔަސް / ނުވަތަ ެއއަށްުވރެދަށ       

   =  !.ެފަެހ އީމާންީވ މީސްތަކުން ދަންނަެއވ    .ެފަެހ އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވ =    

   =  ީތެދުކަން. حقّ ހަމަކަށަވަރުން އެއ        =  ެން. حضرةގެ َرّب އެމީހުންގ     

  =  ދަންނައެވެ.!އަިދ ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ       =  .ެފަެހ އެމީހުްނ ބުނެއެވ   

   = އެދިވޮޑިގަންަނވަނީ ކޮންއެްއޗެއް ބާަވއެވެ؟  الّلو    = .ްމި މިސާލުނ       

                               

                                           

                 *                    
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   =  .ެއެއިްނ އެކަލާނެގ ގިނަބަޔަުކ މަގުފުަރއްަދވައެވ        =  އަިދ އެއިްނ

 އެކަލާނެގ ގިނަބަޔަކަްށ ތެދުމަގު ދައްަކވައެވެ.       =  އަދި އެމިސާލުން އެކަލާނެގ

  މަގުނުފުރައްދަވަެއވެ.     / .ީގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންާވ މީުހްނ  الّلو= ފާސިޤުްނ މެނުވ

  މެނުވީ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ފަހެ ކަލޭމެން ެއކަން ނުުކރިއްާޔ ދެްނ އަިދ ކިެއއްހެއްޔެވެ! އެކަން ކަލޭމެނަްށ ނުވެސްުކރެވޭނެއެެވ.  (24)
އެހެންވީިއރު ދެްނ ަކލޭމެން ަނރަކައަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ.! ެއނަރަކައިެގ ދަަރކީ މީސްތަކުންާނއި ހިލަެއވެ. އެތަްނ 

އަްށ އީމާންނުވާ ީމހުންީނ  ّمد صّلى الّلو عليو وسّلمزلތައްޔާރުުކރެވިގެްނވަނީ ކާފަރުންނަށެވެ. )ުޤރްއާނާިއ 
 ކާފަރުންނެވެ.(

ކުރި މީސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އެތަންތާނެގ  عمل َصاِلحُ އެވެ!( އީމާންެވގެން  الّلو އަދި )އޭ ރަސޫލު (25)
رُ ށް އުފާެވރި ދަށުން އާރުތައްދެމޭ ބަީގޗާތަކެއް )ުސވަރުގެަތކެއް( ުހރިކަމުަގއި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަ ދެްއވާށެެވ.  َخب َ

އެއް ލިބިއްޖެ ޮކންމެހިނދެއްގައި އެމީހުން ބުނާނެެއވެ. މިއެއްޗަީކ  رِْزقއެތަނުން އެމީހުންނަށް މޭވާގެ 
މީގެކުރީންވެްސ )ދުނިޔޭގަިއވެސް( އަހުރެމެންނަްށ ލިބުނު އެްއޗެއްސެވެ. އަިދ އެމީހުންނަްށ އެތަނުގަިއ އެްއކަހަަލ / 

ާވ ދެއްވޭނެެއވެ. )އެަބހީ: ވައްަތރާިއ ސިަފ ދުނިޔޭގަިއހުރިތަެކއްޗާިއ ެއއްގޮތްނަމަވެްސ ަރހަޔާިއ ނުވަތަ ތަފާުތ މޭ
ެވގެންާވ އަނބީންތައްެވއެވެ. އަދި އެމީުހްނ  اِىرُ طَ ތާސީރު މުޅިންތަފާތު ތަެކއްޗެވެ.( އަިދ އެމީހުންނަްށ އެތާނަގއި 

 އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުން މަދިރިއަކުްނވިޔަްސ އަިދ ނުވަަތ ެއއަށްވުެރ ކުޑައެއްަޗކުންވިޔަްސ ނުވަަތ އެއަްށވުރެްނ  (26)
ލަދުވެިތވެވޮޑިގެންނުެވއެވެ. ފަހެ އީމާްނީވ  الّلوބޮޑުއެއްޗަކުންވިޔަްސ އެއްެވސް މިސާެލއް ޖެއްސެވުމަްށ 

މިސާލެއްކަން ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއެވެ. އެނގޭނެއެެވ.  ތެދު َحقُّ އެޖެއްސެވި މިާސލު އެީއ ހަމަ  الّلوމީސްތަކުންނަށް 
ކަން ދަންނާެށެވ.! އަދި ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ! ފަެހ  َحقُّ ންާވ  َحْضَرتُ ެގ  َربّ އެމީހުންެގ 

َل الّلوއެމިސާލުން  -އެދިވޮޑިގަްނނަވަނީ ކޮންކަމެއްބާވަެއވެ؟  الّلو تعاَلއެމީހުންބުނާނެއެވެ. މިމިސާލުން ދެން   تعا

 الّلوގިނަބަޔަކު މަގުފުަރއްދަވަެއވެ. އަދި އެމިާސލުގެ ސަބަބުްނ ެއކަލާނގެ އެަތއްބަޔަކަށް ތެދުމަގުަދއްކަވަެއވެ. އަދި 

 ންމެނުީވ އޭގެސަބަބުްނ ެއކަލާނގެ ަމގުނުފުރައްދަަވއެވެ.  َفاِسقُ ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމވެގެންާވ 

  ީންނާއި  ُمَناِفقُ ދަންނައެވެ.! މިއާޔަތުގައި މަދިިރއެއްގެ މިާސލުޖައްސަަވއި އެޔާބެހޭ ާވހަކަ ދައްަކވާފައިވަނ 

رُ މެދުގައިކަމަށް ބައެއް  ނޑުބޮޑުވާންދެްނ  ُمَفسّْ ން ވިދާޅުވެެއވެ. މަދިރިެވސް ދުނިޔޭގައިދިރިއުޅެނީ އޭތި ބަ
ނޑުބޮޑުވެ ފަލަވީާމ ދެން ަމރު  ُمَناِفقُ ގައިމިސާލު ޖައްަސވާފައިމިާވ މީހުްނ އެބަީހ قُ ْرآنވަނީއެވެ. ކަމުގައިވެެއވެ. ބަ

 އެީމހުން ިހއްޕަވައެވެ. މިެއވެ.  الّلو تعاَلންވެސް ދުނިޔޭގައިތިެބ ދެއްކުމަށް ކަންތައްަތއްކޮށް ެއގޮތުން ފުރުނީމާ 

 (تفسًن طَبى)
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

 =  .ީއެމީހުންނަކ        = ކަށަަވރު ުއވާލާމީހުންނެވެ. عهدގެ  الّلو      

   =  ެގަދަކޮށް ތާކީދު ުކރުމަށްފަހު.  عهدއ     = .ާނޑައިލ    އަދިއެމީހުން ކަ   

   =  އަމުުރކުރެްއވި ކަންތައް.  الّلوއެކަމަކާމެުދ     =   ާުކރުމަށް،  َواِصلُ އެކަންގުޅ

 ދެމެހެއްޓުމަށް(  رحمދެމެހެއްޓުމަށް )ގާތްތިމާގެކަުމގެ      =  .ްއަދި އެީމހުން ފަސާދަކޮށ   

   = .ިބިމުގައ        =  .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ  ކަ      

 ގެއްިލހަލާުކވި މީހުންނެވެ. =      =  އަށް ކާަފރުވާީނ  الّلوކަލޭމެްނ

  ؟ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ       =   .ެއަިދ މަރުެވގެންާވ ބަޔަކުކަުމގަިއ ކަލޭމެންވީމުެއވ 

     =  .ެދެން އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ދިރުްއވިއެވ    =  ދެން އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

  މަރުއްވަެއވެ.   =  .ެދެން އެކަލާނެގ ަކލޭމެން )އަލުން( ިދރުއްވާނެެއވ       

 =  ެުކެރވޭހުއްޓެވެ.  ُرجوعއަްށ ކަލޭމެން  حضرةދެންހަމަ އެަކލާނގ     =  .ެހަމައެކަލާނގެއެވ 

   =  .ީކަލޭމެނަށްޓަކައި ހެއްދެވ          =  ާތަކެތި. އެންމެހައި  ބިމުގައިވ   

     =  ެވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ. ِاْسِتَواىދެން އެކަލާނގ       =  .ްއުޑަށ      =  ދެްނ

 އެކަލާނގެ އެތަކެތި )އުޑުތައް( ހައްދަވާ ަބރާބަރުުކރެއްިވއެވެ.        =  ްހަތްއުޑަށ   = 

 އަދި ެއކަލާނެގއީ.        = .ެހުިރާހ އެްއޗެްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނާވ ރަސްަކލާނގެެއވ 

       = ުކރެއްިވހިނުދ  وحى َربُّ ( ަކލޭގެފާނުންގެ !ެއވެ الّلو رسولއަދި )ޭއ

 ( !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ     = .ްމަލާިއކަްތބޭކަލުންނަށ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ަލއްވާނެަކލާނގެއެވެ. )ހައްދަވާެނ ކަާލނގެއެވެ.(          = ބިމުަގިއ

َفة  އަކު.  َخِلي ْ    = .ެއެބޭަކލުްނ ދެންނެވިއެވ      = އިަބރަސްކަލާނގެ އެތާނގަިއ

  ލައްވަނީތޯެއވެ؟       = .ުއެތަްނ ފަސާދަުކރާނެމީހަކ         = އަދި އެމީހަުކ

 ލެއި އޮހޮުރވާނޭ.        =  ްދަންނަާވ  َتْسِبيحައދި އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގއަށ

 ުކރަނީއެވެ.  مَحْدُ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް      = ކުރަނީެއވެ.  تَ ْقِدْيسއަދި އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނެގ

                               

                              

                                 

                                           

                                 



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

1 4   

މާނ  ގެ البقرةسورة  

 ކުރަީނއެވެ. އަދި މާތްުކރަނީއެވެ.  رُ طَاىِ    = ކުެރއްވިެއވެ.  وحىެއކަލާނެގ     =

 ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.        = ްނޭނގޭަތކެތިކަލޭމެނަށ  

    = ެއަށް ުއގަންނަވައިދެއްިވއެވެ. ( الّسالم عليو) آدمއަިދ އެަކލާނގ        = ުހިރާހ

 ނަންތައް.      = .ެދެން އެަކލާނގެ އެަނންތައް ހުށައެޅުއްވިެއވ         =

 މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށް        = ެކުރެްއވިއެވެ. ތިބޭަކލުްނ  وحىަފހެ އެކަލާނގ

رُ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ   ދީބަލާށެވެ.  َخب َ      = .ެމިުހރިހާތަކެީތގެ ނަންތަކުގ    

     = .ާތިޔަބޭަކލުންނީ ތެދުެވރިންކަމުގައިވަްނޏ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ައީކ  َعْهدُ ގަދަކޮްށ ކަަށވަރުކޮްށ އެްއބަސްވުމަށްފަހު  އުަވއިލާމީހުންނެވެ. )ެއ  َعْهدُ ގެ الّلو އެމީހުންނަކީ  (27)
 الّلو تعاَلކޮށް ހިފެހެއްޓުެމވެ.( އަިދ އެކަމެްއ ގުޅުވާދެމެެހއްޓުމަށް  الزمވުން  تَ َبعَ ކިޔަމަންތެރިކަމާިއ 

مކަންތައް ުއވާލާމީހުންެނވެ. )ގުޅުވާދަަމހެއްޓުމަށް  އަމުރުުކރެއްިވކަމަކީ ގާތްތިާމގެކަމާއި  އަމުރުކުަރއްވާފައިާވ   َرح
ނޑު  އަްށ ކާަފރުެވ ެއކަލާނގެއަްށ އުެރިދ  الّلوކޮްށ ހަދަީނއެެވ. )އެީއ  فاسدއެވެ.( އަިދ އެމީހުްނ  ބިްނގަ
ނޑައެޅިގެން އެފަދަމީހުން އެީއ ގެްއލިހަާލކުވެގެްނވާ މީހުންނެވެ.ރަސޫލުންދޮގުކޮްށ އިންާކރުކޮށްހެދުމެވެ.(   ކަ

އަށް ކަލޭމެން ކާަފރުވުްނ ޙައްޤުވާީނ ކޮންފަަދއަކުންހެއްެޔވެ. ަކލޭމެންވީ )ުފރަތަމަ( މަރުވެފައިތިިބ  الّلو (28)
ބަޔަކުކަމުގައެވެ. ދެން އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ދިުރއްވިއެވެ. ދެން އެަކލާނގެ ކަލޭމެން ަމރުއްަވއެވެ. ދެްނ އެަކލާނެގ 

އަށެވެ.  حضرةކުރަްއވާނީވެްސ ހަމައެަކލާނެގ  ُرُجوعَ . ދެން ަކލޭެމން ދުވަހަށް( ކަލޭމެްނ ދިުރއްވާނެއެވެ ِقَياَمة)އަލުން 
ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ބިމުގައިވާ އެންމެހަިއ ތަކެތި ހެްއދެވީވެސް ހަމައެކަލާނގެއެވެ. ދެްނ އުޑަށް ެއކަލާނެގ  (29)

ޑުކަމުގަިއ ަހއްދަވާ އެކަލާނެގ ވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ. )މަތިވެިރވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ.( ެދން އެއުޑުތައް ހަތްއު ِاْسِتَواى
 َمالَِئَكةއެވެ!( އަިދ  َرُسْوُل الّلو)އޭ   (31)ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަިދ ހުިރާހ އެއްެޗއް އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ. 

ުކރެއްިވއެވެ.  َوِحىކުރެްއވިހިނުދ ަހނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ. އެަކލާނެގ  َرّب  َوِحىބޭކަލުންނަށް ަކލޭގެފާނުންެގ 
َفةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ބިމުަގިއ   فاسدަލއްވާޭނ ކަަލކީމެވެ.  އެބޭަކލުން ދެންނެިވއެވެ. އެބިމުގަިއ އެތަްނ  އަކު َخِلي ْ

ކޮށް އެތާަގިއ ލެިއ ޮއހޮރުވާނޭީމހަުކ އިބަރަްސކަލާނެގ އެތަނަްށ ލަްއވަނީތޯއެވެ؟ އަިދ އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ 
 تقديسކޮްށ އިބަރަްސކަލާނެގ  طاىرާއއި އުިނކަމަކުން  َعْيبُ ކޮްށ އަިދ އެންމެަހއި  مَحُْد تعريفދަންނަވައި  تسبيح

 ކުރެްއވިއެވެ. ތިޔަބޭަކލުންނަށް ނޭނގޭތަކެތި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. َوِحىކުރަމުއެވެ. އެަކލާނގެ 
އަށް އެންމެހައިތަކެތީގެ ަނންތައް އެކަލާނގެ އުގަންނަަވއިދެއްަވއިފިއެވެ. ދެްނ  آدم )عليو الّسالم(އަދި  (31)

 َوِحىބޭަކުލންނަށް އެކަލާނގެ ހުށަހަޅުއްަވއިފިއެވެ. އަދި  َمالَِئَكةކޮށްދެްއވުމަށް(  بَ َيانއެނަންތައް )ކިަޔއިދެއްާވ 

ނަންތަްއ ތިޔަޭބކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ކުރެއްިވއެވެ. ތިޔަޭބކަލުްނ ތެދުެވރިންގެތެެރއިން ވަންާޏ އެަތކެތީގެ
 ދީބަލާށެވެ! َخَبކިޔައިދޭށެވެ! އެތަކެތީެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =ްވަންަތއެވެ.  طَاِىرُ  އެބޭކަލުން ދެންނެިވއެވެ. އިބަރަްސކަާލނގެ ހުސ        =

    އަޅަމެނަށް އެއްވެްސ އެނގުެމއްނުވެއެވެ.      =  އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެނަށް އުގަންނަަވއިދެއްިވ

 އެއްޗެްއ މެނުވީ.     = ،ީހަމަކަށަވަރުްނ ިއބަރަސްކަލާނެގއ      =

 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ.  ِحْكَمةދެނެވޮޑިގެންވާ       = ެއވެ.  آدمކުރެްއވިއެވެ. އޭ  َوِحىެއކަލާނެގ 

         = ނަންތަްއ ކިޔައިދޭށެވެ  !ދެއްވާެށވެ خَبއެބޭަކލުންނަށް އެތަކެީތގެ ނަންތަކުެގ!    

    = ްދެއްިވހިނދު خَبދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބޭަކލުންނަށ         = .ެއެތަކެތީގެ ނަންތަކުގ 

   = ުކރެއްިވއެވެ.  َوِحىއެކަލާނެގ        = ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ވަީޙ

  ؟ނުކުރައްވަންެހއްޔެވެ      = .ިހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަމުގައ   

        = ެَغْيبُ އުޑުތަކާއި ބިުމގ .    = .ެއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވ

       = .ްކަލޭމެން ފާޅުކުރާ ކަންތައްަތއ          = އަދި ަކލޭމެން ވަންހަާނ

 ކުރާކަމުގަިއވީތަކެއްާޗއި.          = ىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަމލާއިކަތުންނަްށ  َوِح

 ކުރެއްިވހިނދު.       = ްުކރައްވާެށވެ سجدةއަށް ( الّسالم عليو) آدمތިޔަބޭަކލުނ!       

    = ވެ. އެްއވިުކރެ سجدةފަެހ އިބިލީްސ ނޫްނ އެހެްނހުރިާހ ބޭަކލުްނ        = އެޮސުރ

 މަނާވެގެން އަދި ބޮޑާެވގެންފިއެވެ.         = .އަިދ އެޮސރުީވ ކާފަރުްނގެތެރެއިންނެެވ

         = އެވެ آدمުކރެްއީވމެވެ. އޭ  َوِحىއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ!          =

  !ވާށެވެވެވަޑައިގަންނަަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ވަޒަންެވރި ކަލޭގެފާނާިއ އަދި     =.ިސުަވރުޭގގައ 

       =ެއަިދ އެތަނުްނ ތިޔަދެކަނަބލުން ަތނަވަސްކަމާއެުކ ފަރީކުޅުްއވާށެވ !     

  ފަދައަކުން. ވަޑައިގަންަނވާތިޔަެދކަނބަލުްނ އެދި=     = އަދި ިތޔަދެކަނބަުލްނ
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 ( !)ަފރީނުކުޅުއްވާށެވެ !ވާެށވެގަންނަނުވެވަޑައިގާތް    =  .ްމިަގހާއި./ މިަގހުނ      =

  ނެއެވެ. ވަޑަިއގެންފާފަހެ އޭރުްނ ތިޔަދެކަނބަލުްނ ވެ    =.ްއަނިާޔވެރިންގެެތރެއިނ  
 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 
ވަންތައެވެ. އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެނަްށ  طَاِىرއެބޭކަލުްނ ދެންނެވިއެވެ. އިބަރަްސކަލާނެގ ހުްސ  (32)

އުނގަންނަވައިދެއްިވއެއްެޗއްމެނުވީ އަޅަމެންނަށް އެނގިގެެނއް ނުވެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަސްަކލާނގެީއ 

 ވަންތަކަލާނގެއެވެ.  حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ 

 َخََب ެއވެ. ކަޭލގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް އެތަކެތީެގ ނަންތަކުެގ  آدمުކރެއްިވއެވެ. އޭ  َوِحىއެކަލާނެގ  (33)

ދެއްވައިފިއެވެ.( ފަެހ އެަކލޭގެފާުނ އެބޭކަލުންނަްށ  خَبދެއްވާށެވެ! )ދެްނ އެަކލޭގެފާުނ އެބޭކަލުންނަްށ އެތަކެތީެގ 

ތިމަންރަސްކަލާނެގ  َغْيبُ ކުރެއްިވެއވެ. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ  َوِحىދެއްވިހިނދު ެއކަލާނެގ  خَبއެތަކެތީގެ 

 َوِحىނުކުަރއްވަންހެްއޔެވެ؟ )އެބަީހ އެކަްނ  َوِحىދެނެވޮޑިގެންވާކަމުގަިއ ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

ންހަާނކުރާކަމުަގއި ވީތަކެތިވެްސ ކުރެއްވީމެވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ ފާޅުކުރާތަކެްއޗާިއ ައދި ކަލޭމެްނ ވަ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ. 

 َوِحىބޭކަލުންނަށް  َمالَِئَكةކުރައްވާށޭ.  َسِجَدةއަށް ތިޔަބޭކަލުްނ  آدم )عليو الّسالم(އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (34)

އެކަމުން މަނާެވ  إبِْليسކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ  ةَسِجدَ މެނުވީ އެހެން ުހރިހާ ބޭަކލުން  إبِْليسކުރެއްިވހިނދު ފަހެ 

 ބޮޑާވެގެންފިއެވެ. އަދި އޭނާވީ ކާފަރުންގެެތރެއިންނެވެ. )ުއރެުދނުމީހުންގެ ތެެރއިންނެވެ.(

  !ެأصلއަީކ ހުރިާހ ހެޔޮކަމަކުްނ ހުްސެވ ހެޔޮކަުމން ނާއުއްމީދުެވގެންާވ މީހާެއވެ. އެޮސރުެގ  إبِْليسދަންނައެވ 

يسއަށް ުއރެދުނުހިނދުންނެވެ.  الّلوގެނަމުން ނަންދެވުުނކަމުގައިވަީނ އޭނާ  إبِْليسއެވެ.  احلَارثީނ ނަމެއްކަމުގައިވަ  إبِْل

 ހެއްދެވިފައިވަީނ އަލިފާނުންނެވެ. 

އެވެ! ަކލޭގެފާނާިއ ކަޭލގެފާނުންެގ  آدمކުރެްއވީެމވެ. ޭއ  َوِحىއަްށ  آدم )عليو الّسالم(އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (35)

އަނބިކަނބަލުން ުސވަރުޭގގަިއ ވަޒަންެވރިވާށެވެ! ދިިރއުޅޭށެވެ! އަިދ ތަނަވަސްކަމާިއއެުކ ތިޔަދެކަނބަލުްނ 

އެދޭފަދައަކުން އެތަނުްނ ކަިއހަދާށެވެ! އަދި ިމގަހާިއ ގާތްނުވާށެވެ! އެހެންެވއްޖެއްާޔ )އެބަހީ، އެަގހުްނ 

 ވެދާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ( ތިޔަދެކަނބަލުްނ އަނިޔާެވރިންގެެތރެއިން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =ިއެވެ. ފަެހ ަޝއިތާނު އެދެކަނބަލުްނ ކުށުގެެތރެއަްށ ަވއްޓައިަލއިފ    =

 އޭގެފަރާތުން / ެއގަހުގެސަބަބުން.       = .ެފަެހ އެސޮރު އެދެކަނަބލުން ނެރެފިެއވ      

 =  .ްއެކަމެއްަގއި އެދެކަނބަލުންީވ ކަންތަކުނ      = ުކރެއްވީެމވެ.  َوِحىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ 

  = ެަކލޭމެން ަފއިބާށެވ!         = َعَداوةކަލޭމެންެގ އެއްބަޔަުކ އަެނއްބަޔަކަްށ 

 އަދި ަކލޭމެނަށްވަނީ. =    َحالُ ތެރިވެގެންވާ         = ُވެތިބުން ބިމުގައެވެ.  قَ َرار

    .ިއަދި )އެތާނގެތަކެތީަގއި( ފައިދާކޮްށ ބޭނުންކުރުާމއ       = / ްުމއްދަތަކަށ

 ގެންފިެއވެ. ވަޑައިލިބި (الّسالم عليو) آدمަފހެ  =   ވާދެން.  قيامة /މަރުވަންދެން.     

   ތަެކއް.  كلمةން  حضرةގެ  َربّ = އެަކލޭގެފާނުންެގ     =  ފަެހ އެަކލާނެގ އެަކލޭގެފާަންށ

 ލައްަވއިފިއެވެ  توبَ ة     .ީހަމަކަަށވަރުން ެއކަލާނގެއ =       =  ގިނަގިަނއިްނ

 ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.  رمحةކުަރއްވާ  قبول توبَ ة    ކުެރއްވީމެވެ.  وحى= ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

      = ެކަލޭމެން އެންމެން އެީކގައި އެތަުނން ފައިބާށެވ!             = 

ން ތެދުމަުގ އަންނަހުްއޓެވެ.  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ  ފަހެ      =  ަފހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ( !ވެއްޖެމީާހ )ދަންނަެއވެ تبعތެދުމަގާއި       ފަެހ އެމީހުންގެަމއްޗަކަްށ އެްއވެްސ=

    .ބިރެއްނެތެވެ    = .ެއަދި އެީމހުްނނަކީ ހިތާމަުކރާނޭ ބަޔަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވ  

  =  .ްއަިދ ކާފަރުީވ މީސްތަކުނ         =  އަިދ އެމީހުްނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްަތްއ

 ދޮގުކުރި.     = .ީއެމީހުން އެއ      = .ެނަރަަކއިެގ އެކުެވރިންނެވ     

    = .ެއެމީހުްނ ދެމީތިބޭހުީށ އެާތގައެވ       = ެޭއ  !ޭއ ބަނީ އިސްާރއީލުންނޭވ(

  (!ގެ ދަރިންނޭވެ الّسالم عليو يَ ْعُقوبُ     =  ެހަނދާންުކރާށެވެ  نعمةކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގ !

       = ތަްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށްލެްއވި.  نعمةެއ   =  އަދި ކަލޭެމްނ

 ! ފުއްދާށެވެ    َعْهدُ ތިމަންަރސްކަލާނެގ      =  َعْهدُ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންެގ 
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  ހުށީމެވެ.ވާފުއްދަ     =.ްއަދި ހަމަ ސީާދ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށ        = ަފހެ ަކލޭމެްނ
 !ބިރުވެތިވާށެވެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

އާ އެދެކަނބަލުން ކުުށގެތެރެއަށް ވައްޓަިއލައިފިއެވެ. )ެއއީ ވަްސވާސްދީ ހުަވއިޮކްށ  َشْيطَانދެންފަހެ  (36)
ން އެސޮރު އެދެކަނަބލުން ނެރެފިެއވެ.  نعمةއެއްަގއިވީ  نعمةއޮޅުވާލައިގެންނެވެ.( ފަހެ އެދެކަނބަލުން ެއ 

( އާިއ َشْيطَانކަނަބލުންނާިއ ސުވަރުެގއިން ެނރެފިއެވެ. އަތި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެންެގވީމެވެ. ކަލޭމެްނ )އެދެ
ަފއިބާށެވެ! )ުސވަރުެގއިން ބިމަށްފައިބާށެެވ!( އަިދ  َحالُ ން ކަުމގައިާވ  َعُدوّ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ 
ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަާކއި ހަމަޔަްށ  قرارކަލޭމެނަށްޓަކައި ހަމަޖެހި  ވެވޭނެތަންވަނީ ބިމުަގއެވެ. އަދި ަވކި ކަ

 ވާންދެން( އެބިމުެގ ތަކެތީން ބޭނުްނކޮށްހެދުން ކަލޭމެނަށްެވއެވެ.  قيامة )މަރުވާންދެން ނުވަތަ 
ތަކެއް ލިިބވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެކަލާނެގ  َكِلَمةން  حضرةގެ  َربّ އެަކލޭގެފާނުންެގ  آدم )عليو الّسالم(ފަހެ  (37)

ލެއްުވްނ  َرمحةކުރައްވާ  قبول َتوبَ ةަލއްވައިފިެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނެގއީ ގިނަގިނައިްނ  َتوبَ ةއެކަލޭގެފާނަށް 
 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

  !ެَرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا ތަކަކީ  َكِلَمة  ން ލިބިވަޑައިގެންނެވި حضرةގެ  َربّ އެކަލޭގެފާނުންގެ  آدم )عليو الّسالم(ދަންނައެވ(
 الّلوތަްއ ވިދާޅުވުމަްށ އެދެކަނަބލުންނަށް  َكِلَمةމިއީކަމުގަިއ ބުެނވުނެވެ. ެއ  ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِْيَن( َوِإنْ 

ލައްަވިއ  تَ ْوبَ ةތައް ިވދާޅުވުމުން އެކަލާނެގ އެދެކަނބަލުންނަްށ  َكِلَمةއެންގެވިކަމުަގއިވެއެވެ. ދެްނ އެދެކަނބަލުްނ ެއ 
 والل أعلمކުރެއްިވކަމުގައިެވއެވެ.  تَ ْوبَ ة قبول

ކުރެްއވީމެވެ. ކަލޭމެްނ އެންމެން އެތަނުން ފައިބާށެވެ. )ސުަވރުގެއިްނ ބިަމްށ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ  (38)
ނޑައެޅިގެން ތެދުމަގު އަންނަ ހުއްޓެވެ. )ެއީއ  حضرةފައިބާށެވެ.( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ން ކަލޭމެންނަށް ކަ

 تَ َبعَ އިންނެވެ.( ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގާއި  َذرِيْ َعةންގެ  َرُسولންނާއި  َنىبބާވައިލަްއވާފޮތާއި ފޮނުއްވާ 

ުކރާނެ ބަޔަުކކަމުގަިއ އެމީުހްނ ވެއްޖެބަޔަކު )ދަންނަެއވެ!( އެމީހުންެގ މައްޗަށް އެއްވެްސ ިބރެއްނެތެވެ. އަިދ ހިތާމަ
 ނުވެއެވެ. 

ތައް ދޮގުކުރި މީސްތަކުންނީ ެއީއ  آيةއަދި ކާފަރުވީމީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  (39)
ނޑައެޅިގެން ނަރަކައިެގ އެުކވެރިންނެވެ. އެީމހުން ދެމިތިބޭުހށީ ހަމަ އެާތގައެވެ.   ކަ

ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވެ! ައިދ  نِْعَمةންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެލއްވި  َبىِن ِإْسَرائِيلއޭ  (41)
ފުއްދަވާހުށީމެވެ. އަިދ ހަަމ  عهدފުއްދާށެވެ! ތިމަްނރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންެގ  َعْهدކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

ނޑައެޅިގެން ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެެވ!   ކަ

ގެ ނަންފުޅެވެ. އެީއ  يَ ْعُقوُب عليو الّسالمއަކީ  ِإْسَرائِيلގެ ދަރިންނެވެ.  يَ ْعُقوُب عليو الّسالمއަކީ  َبىِن ِإْسَرائِيلނައެވެ! ދަން
َراِن އެވެ.  الّلوެއއީ  ِإْيلގެމާަނއެވެ.  َعْبدމިއީ  إْسَراކިޔާ މާނައިަގއެވެ.  عبدالّلو ންނާިއ  ِإْسَرائِيلَبىِن ގައި  ُقرآنބަހުންނެވެ.  ِعب ْ

 َرُسولކަމާިއ  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم  نىبން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ُمَفّسرއެއްކަުމގަިއ  مرادކުރައްވާފަިއވާ  سُلَاَطب

رُ ވެރިންނެވެ.  علمންެގ  يَ ُهودىެވ އޭރުތިިބ  َخاصّ ންގެ ވާހަަކއެވެ.  يَ ُهودىކަމާއިގެން ފޮނުްއވިއިުރ ތިިބ   ންނެވެ. َحب ْ
ގަިއ  ُقرآنގެ އުފަންަދރިންނާއި ކާފަދަރިްނވެސް ދުނިޔޭަގއި ނެތްާތ އެތަްއ ދުވަެހކެވެ.  يَ ْعُقوُب عليو الّسالمއެހެނީ ޭއުރ 

َرةންނަށްވާ  يَ ُهودىންނާބެހޭ ގިަނ ވާަހކަތަްއ އެވަީނ ޭއރުތިބި  َبىِن ِإْسَرائِيل އާިއ ހަނދާނެކެވެ. އެމީހުންެގ  ِعب ْ
ބޭކަލުންނާމެދު ކަންތައް ވަމުންދިޔަގޮުތެގ  َرُسولބޭކަުލންނާ  نىبްނގެގާތަށް ވަޑައިގެންނެިވ ކާބަފައިންނާއި އެކާބަފައި

އެވެ. ޭއގެތެޭރގަިއ  نعمةއަީކ ަވރަށްގިަނ  نعمةދެްއވި  الّلوންނަށް  َبىِن ِإْسَرائِيل ! والّلو أعلمހަނދާނަކަށެވެ. 
ގެފަރާތުްނ އެމީހުންަންށ  فرعونން ވަޑަިއގަތުމާއި ފޮތްތަްއ ބާވަިއލެއްވުމާިއ َرُسولއެމީހުންގެތެރެއިްނ ގިަނ 
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ނޑު ފަޅުއްވާ އެމީހުންނަްށ  َعَذابލިބެމުންއައި ގިަނ  އާއި އުނދަގޫތަކުން އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއވުމާއި، ހިަލގަ
 الّلوއެެކވެ. ބަނީ އިްސރާީއލުންނާއި،   نعمةކާންދެއްވުމާިއ އަދިވެްސ އެަތއް ގިނަ  َسْلَوىއާއި  َمنُّ ފެންދެއްވުމާއި 

އާިއ  دينއަށް އަޅުކަންކޮށް އެކަލާނެގ  الّلوައކީ އެީމހުން  َعْهدތަކުންނާމެދުވެސް( ާވ  َخْلقُ އާއިމެދު )އަދި އެންމެހަިއ 
 ގެދެްއވުމެވެ.އަކީ އެފަދައިން ކަންތައްުކރާ ބަަޔކަށް ސުަވރު عهدކުަރއްވާފައިާވ  الّلوވުމެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް  تبع

 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = ްތެދުކުރާެށވެ. !އީމާންވާެށވެ އަިދ ކަލޭމެނ /     =  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބާަވއިލެްއިވ

 އަށް.( قرآنތަކެއްޗަށް. )         =  ާންެގ  يهودى. ) حالކަޭލމެންނާއެކުގައިވާތަކެތި ތެދުުކރ

   .( حالތެދުުކާރ  تَ ْوراةއަތުގައިާވ    =  ިަކލޭމެން ުނވާށެވެއަދ !        = 

  އަށް( ކާަފރުވީ ީމހުންކަމުގައި  قرآنއެންމެފުރަތަމަ )އެ     =ެނުވަަތ  !އަދި ކަލޭމެްނ ނުވިއްކާެށވ(

  (!ނުގަންނާށެވެ    =.ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ     = .ްކުޑަައގަކަށ     =  އަިދ

 ހަމަ ސީދާ ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް.    =  ްބިުރވެތިވާށެވެ !ެވރިވާށެވެ تقوىަފެހ ކަލޭމެނ !  

       = އޮޅުާވ ނުހަދާެށވެ  حقّ އަިދ ކަލޭމެްނ !      =އާއި. بَاطل     

 ވަންހަނާކޮށް. حقّ އަދި ަކލޭމެން  =     =  ެحالަކލޭމެނަށް ޭއގ       = 

 ! ކުރާށެވެ قائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދު     = ެއަދި ކަލޭމެން ޒަކާތްދޭށެވ !    =  އަިދ

  (!)ނަމާދުކުރާށެވެ !ުކރާށެވެ ركوعކަލޭމެން       =ުކރާމީހުންނާއެކު. )ނަމާދުުކާރ  ركوع

  މީހުންނާއެކު(       =  ެ؟ަކލޭމެން ީމސްތަކުންނަށް އަމުރުުކރަނީ ެހއްޔެވ     =

 ހެޔޮކަންތަކަށް.      = ެަތއް ހަނދާންނައްާތލާ. نَفسއަދި ަކލޭމެން ކަޭލމެންގ     

   =ާحالއަދި ކަލޭމެން ފޮތްކިޔ      = ކޮްށ  ِفكرއަޅެފަހެ ަކލޭމެން ބުއްދިކޮްށ

 ނުހަދަމުހެއްޔެވެ؟      = ( ްވާިގއެދޭށެވެ َعْهدُ އަިދ ަކލޭމެނ )ިުފއްދުމުގައ !      = 
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 ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން.     =  ނޑައެޅިގެްނ އަދި ހަމަަކށަވަރުން އެީއ )އެބަހީ ނަމާދު އެއީ( ކަ

  ބޮޑުކަމެކެވެ.     =  .ީބިުރވެތިވާ ަބއެއްގެމައްޗަްށ މެނުވ      =  ެއީއ

  ުކރާމީހުންނެވެ. يَِقٌن     =  ާއިއ  َربّ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ

 އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުން. =  ބައްދަލުވާނެކަމުގައި.       = އަދި އެމީހުްނ

  އަށްކަމުގައި. حضرةވާނީވެްސ ހަމަ އެކަލާނެގ  ُرُجوعއެނބުރި 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގައި( ބާަވއިލައްާވ ތަކެއްޗަްށ ކަލޭމެން އީމާންވާށެވެ!  قرآنންނޭވެ!( ތިމަންރަސްަކލާނގެ ) يهودى)އޭ  (41)

ގައެވެ. ައިދ  حال( ތެުދކުާރ َتوراةތެދުކުރާށެވެ! އެތަކެިތ ވަީނ ކަލޭމެްނ އަތުގަިއވާ އެއްެޗއް ެއބަހީ )ބާަވއިލެްއވި 

އަށް އެންމެފުރަތަަމ ކާފަުރވާމީހުްނ ކަމުގައި ކަލޭމެން ުނވާށެވެ! އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قرآنއެއަށް އެބަީހ ކީރިިތ 

އާޔަތްތައް ކުޑައަަގކަށް ނުވިއްކާެށވެ! )ދުނިޔޭގެ ެދރަ ދަށް އެދުމަށްޓަކައި އެ ާއޔަތްތައް ބަދަލުކޮށް ުނހަދާށެވެ.( 

ނޑައެޅިގެން ކަ  ވެރިވާށެވެ! ބިރުވެިތވާށެވެ! تقوىލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް އަދި ކަ

 حقّ  حالާއއި އޮޅުވާ މައްސުިނކޮށް ނުހަދާެށވެ! އަދި ކަލޭމެްނ ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  حّق بَاِطلއަދި ކަލޭމެްނ  (42)

 ވަންހަނާކޮށް ނުހަދާެށވެ!

ުކރާށެެވ!  رُُكوعންނާއިއެުކ ަކލޭމެންވެސް ކުރާމީހު ركوعދީހަދާށެވެ! އަިދ  زكاةކޮށް  قائمއަދި ަކލޭމެން ނަމާދު  (43)

ެގ  رُُكوعންނާއިއެުކ ކަލޭމެން ނަމާދުުކރާށެވެ! އަދި މިާއޔަތުގަިއ  أصحابގެފާނުންނާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  زلّمد)އެބަހީ 

ނުކުރާތީއެވެ. އެހެންެވ  رُكوعން އެމީހުންގެ ނަމާދުަގިއ  يهودىކުރެވިފަިއވަނީ  ِذُكرގޮތެްއގަިއ  َخاصّ ވާހަަކ 

 ން ނަމާދުކުާރގޮތަށް ނަމާދުުކރުމަށް އެންެގވުމެވެ.  مسلمެވގެން  إسالمއެމީހުންވެސް 

ތަކުގެމަތީްނ  نفسކޮށްފާ ަކޭލމެން ކަލޭމެންގެ އަމިއްަލ  أمرހެޔޮކަންތައްުކރުމަށް ކަލޭމެްނ މީސްތަކުންނަށް  (44)

އެފަދަ ކަންތަްއ  حالބާވައިެލއްވި ފޮްތކިޔާ  الّلوއެަބހީ  لحاަކލޭމެން ފޮތްކިާޔ  ؟ހަނދާން ނައްތައިލަީނހެއްޔެވެ 

 އެްއ ވިސްނުމެއްނެތީެހއްޔެވެ؟  ِفكرކަލޭމެން ުކރާއިުރ އެްއވެސް 

ފުއްދުމަށް( ކެތްެތރިކަމާއި ނަމާދުްނ އެީހއާއި ާބރު ލިބުމަްށ  َعْهدُ އަދި ކަލޭމެްނ )ކިޔަމަންތެިރކަމަށާއި  (45)

 ކަށްމެނުީވ ނަމާދަކީ އެީއ ޮބޑުކަމެކެވެ. އުނދަގޫ ކަމެެކވެ.އަށް ިބރުވެތިާވ ބަޔަ الّلوއެދޭށެވެ! 

ކުރާމީހުންނެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެްނ  يَقٌنއާއި ބައްދަލުވާެނކަމާއިމެދު  َربّ އެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ  (46)

 ކުރާމީހުންނެވެ. يقٌنކަމުގަިއ  އަށް حضرةވާނީ ހަމައެކަލާނގެ  ُرجوعއެނބުރި 
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ެެެެެާތ ުރޖ މ 

        =  ވާނެެއވެ.( އިސްވެގޮސްފައި  َشرح)މީެގ  !ންނޭވެ ِإْسَرائيل َبىنޭއ       = 

 ! ހަނދާންކުރާށެވެ نعمةކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ      =  ެތިމަންރަސްަކލާނެގ  نعمةއ

 ކަލޭމެންނަށް ލެއްވި.     = .ެއަިދ ހަމަކަަށަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭމެްނ މާތްކުރެްއވީމެވ 

      =  މީސްަތކުންގެމައްޗަށް.)ޭއރުތިބި( އެންމެހަިއ      =  އަިދ ަކލޭމެްނ

  ! ދުވަހަކާއިމެދު ިބރުވެތިވާށެވެ     =  ްއެްއ ފުއްދައިނުދޭނޭ. نفسެއއްވެސ     = 

 ައކަށް( نفسއެއްެގ ަފރާތުން )އަނެްއ  نفسއަނެއް   = .ްއެއްވެްސ ކަެމއ       =  އަިދ ެއ

 ނުވެވޭނޭ. قبولއެއްގެ ަފރާތުން  نفس   =  ތެރިކަމެއް. َشَفاَعةއެްއވެްސ       = އަދި ެއ

 ނުެވވޭނެ( قبولއެއްގެ ަފރާތުން ނުހިފެވޭނެ. ) نفس   =  ްއެއް. ِفْديَةެއއްވެސ    =  އަިދ

 އެމީހުން ނުވާ.    = .ިނަްސރުލިބެނިިވ ބަޔަކުކަުމގައ       = ައިދ

  (!ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިހިނުދ )ހަނާދންކުރާށެވެ     =  ُلގެ  ِفْرَعْون  آ

 ންެގކިބައިން( أىلންގެކިބައިން )     =  حالއެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ަރހަދައްާކ     = 

 ގެ( َعَذابގެ ނުަބއިކަން. )ނުބަިއ  َعَذاب   = .ެއެީމހުންމަރާ ކަތިާލ ހަދަނީއެވ     = 

 ކަލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިން.      = ).ެއަދި އެީމހުން ދިރުވަެއވެ. )އެބަހީ ނުމަަރއި ދޫކުެރއެވ 

     = .ްަކލޭމެންގެ އަްނހެންދަރިނ        =  ްވެއެވެ.  إْمِتحانއަދި އެކަމުގައި ކަލޭމެނަށ

 ބަލާއެއްެވއެވެ.    =  ެން حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެްނގ     = .ާބޮޑުވެގެްނވ       

  = .ެއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނާއިގެން )އެަބީހ ކަލޭމެނަށްޓަކައި( ފަޅައިެލއްވީމެވ   = 

ނޑު.  ކަ     = .ެދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެން ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވ    =  އަިދ

  ކުރެްއވީމެވެ. َغَرقُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ   =  ُއާިއ އޭނަެގ ެއކުވެރިން( فرعونްނ ) آلެގ  ِفْرَعْون 

      =  حالކަލޭމެން ަބލަބަލާތިިބ . 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަލޭމެން ނިަކްނ  نِعمةއެވެ! ކަލޭމެންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްިވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ بىن إسرائيل އޭ  (47)
ހަނދާންކުރާށެވެ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުން )އޭރުތިބި( އެންމެހަިއ މީސްތަކުންެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭެމްނ 

 މާތްކުރެއްވީމެވެ.

އަކަްށ ކަމެްއ ފުއްަދއިނުދެވޭ ުދވަހަކަްށ ކަލޭމެްނ ިބރުވެތިވާށެވެ!  نفسއެްއ އަނެްއ  نفسއަދި ެއއްވެްސ  (48)

އަދި އޭާނ  ނުެވވޭނެ قبولއެއް  َشَفاعةއަކަށް  نفسހެވެ.( އަދި )ފާފަެވރިވެ ކުށްވެިރވެއްޖެ( އެްއެވސް ދުވަ قيامة)އެއީ 

ލިބޭނޭބަޔަުކ ކަމުގަިއ  نصرއެްއ އެްއވެސް ބަަދލެްއ ބަލައިުނަގނެވޭނެ ދުވަެހކެވެ. އަދި  ِفْديَةގެ ކުށުެގ  نفسއެ 
 އެމީހުން ނުވެެއވެ. 

ންގެކިބައިްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުރެްއވިހިނދު )ކަލޭެމްނ  آلُ ގެ  ِفْرَعْونُ އަދި  (49)

ގެ ރަހަދައްަކއެވެ. އެމީހުން ަކލޭމެްނެގ  َعَذابހަނދާންކޮށް ބަލާށެވެ!( އެމީހުން ކަލޭމެނަށް ނުބަިއވެގެްނވާ 

ެގ  َربّ ންކަމުގަިއ ކަލޭމެންެގ ފިރިހެންދަރިން ަމރައި އަިދ އަންހެންަދރިން ނުމަރަިއ ދިރިިތބުމަށް ދޫކުރިއެވެ. ެއކަ

 އެއް ަކލޭމެނަށް ވެއެވެ.  إمتحانބޮޑު  –އެްއ  َباَلءން ބޮޑުވެގެންވާ  حضرة

ނޑުފަޅައިލެއްިވިހނދު )ހަނދާންކުރާެށވެ!( ދެްނ  (51)  آلގެ  ِفْرَعونއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ކަ

 َغَرقން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  آلގެ  ِفْرَعونންގެކިބައިން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެން ސަލާމަތްުކރަްއާވ އަދި 

ނޑުގެތެރެއަްށ ހިންދާާލ މަރާެލއްވީމެވެ.( ެއީއ ހަމަ ަކލޭމެން ބަލަަބލާތިބި   ގަެއވެ.  حالކުރެއްވީމެވެ. )ކަ

  !ެއަކީ  ِفْرَعون" ގައި ލިއުްއވާފައިވެެއވެ.  جامع البيان" مشهورتفسًن އެކަލޭގެފާނުންގެ  أبو َجْعَفر الطَََّبىދަންނައެވ

ގެ ރަސްކަލުންނަްށ  ُرومެއވެ ިކއުނުމީހުންެގ ރަްސަރސްކަލުންެގ ކޮލީނަމެކެވެ. އެީއ  َعَماِلَقةގައި ެވރިކަންުކރި  ِمْصرُ 

 تُ بَّعُ ެގ ރަްސކަލުންނަްށ  َْيَنއަިދ  – رىِكسْ ަކރައިެގ ރަސްކަުލންނަށް  َفارسކީގޮތަށެވެ. އަިދ  ِىَرُقلނުވަތަ  قَ ْيَصرُ 

 އެވެ.  الَولِيد بن ُمْصَعب بن الرَّيَّانގެ އަސްލުނަަމކީ  ِفْرَعونގެ  موسى عليو الّسالمކީގޮތަށެވެ. ދެންފަހެ 

 އެވެ. ޭއެގ  آل - أ أ لއަކަށް ބަދަލުވީެއވެ. އެއީ  ألف َىاءގެ  لفظއެވެ. މި  َأْىلގެ މާނައަކީ  كلمةމި  آل

 ގެ އަދި ެއއް ޕާޓީގެީމހުންނެވެ.  قومމާނައަކީ އެއްދީނުެގ އެްއ 

ންގެތެެރއިްނ  َبىِن ِإْسَرائيلގެ ވެރިކަްނ ަހލާކުެވގެންދާނީ  ِفْرَعونެގ ފިިރހެންކުދިްނ މެީރ  َبىِن ِإْسَرائيلްނ  آلގެ  ِفْرَعون

އަްށ ދެންނެވުމުންނެވެ. އެކުއްާޖ  ِفْرَعونންެގ މީހަުކ  َكِهٌنއުފެދޭ ފިިރހެންކުއްޖެްއެގ އަތްމައްޗަށްކަމުަގިއ 

އެއްގަިއ  فرصةތައް އަދި އެހެން  تفصيلމަރަންވެގެންނެވެ. އެކަންއޮތީ ފޫޅުމައިންގެ އަތްމަތީގައި ސިްއުރވެފައެވެ. މީގެ 

 ގަިއ މިވަރުްނ ކުުރކުރަމެވެ. قصدކުރުމުގެ  بيان
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ިުކރެއްިވހިނދު وعدތިމަންރަސްކަލާނެގ  ށް އަ (الّسالم عليو) موسىއަދ .   

 =  ކުރެްއވުމަށް( وحىދަންނަަވއި އެަކލާނގެ ބަސްފުޅު  ُمَناَجوއާިއ  الّلوސާޅީސްރޭ. )އެީއ     

    =( ހިފަިއ  إلوދެްނ ަކލޭމެން ޅަެގިރ )ިކޮށްފީމުއެވެ. إختيارއެއްކަުމގައ    = 

 އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، )ެއކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު(       = ކަލޭމެން އަނިާޔކުާރ

   َحالُ ުކރާ  شرك/ ކަލޭމެން  َحالُ       ްَعُفو= ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިަބއިނ 

 ދެއްވުން ދޫކޮްށލެއްވީެމވެ.( َعَذابކުރެއްވީމެވެ. )އެބަހީ އެކަމަްށ        ،ުއެއަށްފަހ =   

     = ްުކރުމަށްޓަކައި  ُشكرކުރޭތޯ. /  ُشكرަކލޭމެނ         =  و) موسىއަިދ  علي

  (!އަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެްއވިހިނދު )ހަނދާންކުރާެށވެ (الّسالم      ިفُ ْرَقانُ = ފޮތާއި އަދ 

   (تَ ْفِصيلވަކިުކރާނެ  بَاِطلއާިއ  حقّ އާިއ  تَ ْوَراة)އެބަހީ     =  ަކލޭމެންނަްށ

 ތެދުމަގުލިބޭތޯ.       =  ި(!ވިދާޅުވިހިނުދ )ހަނދާންުކރާށެވެ (الّسالم عليو) موسىއަދ    

 އަށް. قوم= އެަކލޭގެފާނުންގެ     ެގެީމހުންނޭވެ قوم= އޭ އަުހެރންގ !     = 

 ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން އަނިާޔވެރިެވއްޖައީމުއެވެ.   =  ެތަކަށް. نفسކަލޭމެންގ     

   =  ކުރުމުެގ ސަބަބުން. إختيارކަލޭމެްނ ޅަގެިރ    =  ވާށެވެ تَ ْوبَةފަެހ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ ! 

      =  އަށް. حضرةަކލޭމެން ެހއްދެވި ަކލާނެގ         ފަހެ ކަލޭމެން ަކލޭމެްނެގ =

 ! ތަްއ ަމރާށެވެ نفس     = .ެެއގޮތް ކަލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެންެވއެވ     =

 ގައި. حضرةކަލޭމެން ހެއްދެވިަކލާނެގ      ްލެއްިވއެވެ. توبَة= ދެން އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށ 

    .ީހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއ =      = ލެްއުވްނ  َرمْحَةލެްއވުންބޮޑުވެގެންވާ  توبَة

 ގިނަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.     .ުއަދި ަކލޭމެން ދެންނެވިހިނދ =    =  އެވެ موسىޭއ ! 

      =  ްނުާވހުށީމެވެ. إْيانއަުހރެމެން ަކލޭގެފާނަށ        ިو= ހަަމ ފާޅުގައ  الّل

 އަހުރެމެންނަްށ ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން.        =  ހިފަިއގެންފިއެެވ.  َصاِعَقةُ ދެން ަފހެ ކަލޭމެްނ
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 )އެބަީހ ގަދައަޑުފަށާއެުކ ައލިފާން އައިްސ ކަލޭމެްނ މަަރއިފިެއވެ.(      =  ަކލޭމެން ަބލަަބާލ

   .حالތިބި     = ).ެދެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭމެން ފޮނުްއވީމެވެ. )ައލުން ދިުރއްވީމެވ 

       .ުކަލޭމެްނ މަރުވުމަށްފަހ =       = ްކުރޭތޯ. شكرކަލޭމެނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

َعادއަްށ ސާޅީސްރޭެގ  (الّسالم عليو) موسىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (51) އެްއ ުކރެއްިވހިނދު )އެަބީހ  ِمي ْ
ކުރެްއވުމަށް ސާޅީސްޭރެގ  وحىދަންނަވަިއ ެއކަލާނެގ އެަކޭލގެފާނަށް ބަސްފުޅު  ُمَناجوއަްށ  الّلوއެކަލޭގެފާުނ 
ވަޑައިގަތުމުން ދެްނ  ުކރަްއވަިއ( ދެން އެަކލޭގެފާުނ އެތަނަށް وعدފަރުބަަދއަށް ވަޑައިގަތުމުެގ  طُورމުއްދަތަށް 

ުކާރ  ِشركގައެވެ.  حالުކރީމުއެެވ. އެއީ ކަލޭމެްނ އަނިޔާެވރިާވ  إختيارއަުކ ކަމުގަިއ ހަދައި  إلوކަލޭމެން ޅަެގރިއެްއ 
 ގައެވެ.  حال
ުކރެްއވީމެވެ.  َعُفوءދެން އޭގެފަހުގަިއވެސް އެަބހީ އެބޮޑުކުށަށްފަހުަގއިވެސް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް  (52)

 ުކރުމަށްޓަކައެވެ.  شكرދެއްވުން ދޫކޮްށލެއްވީެމވެ. އެއީެވސް ަކލޭމެން  َعَذاب
އާިއ  حقّ އާިއ  تَ ْوَراةދެއްވީމެވެ. )އެބަީހ  فُ ْرَقانއަްށ ފޮތާިއ  (الّسالم عليو) موسىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (53)

 عليو) موسىއަދި  (54)އެއީ ަކލޭމެންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކަެއވެ.  (ދެއްވީެމވެ. تفصيلވަކިުކރާނެގޮތުގެ  بَاِطل
އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ.( އޭ އަުހރެްނެގ  !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު )ހަނދާްނކުރާށެވެ. قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  (الّسالم

ތަކަްށ  نفسއެްއކަމުގައި ހަދަިއގަތުމުގެ ސަބަބުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  إلوަކލޭމެން ޅަގެރި  !ގެ މީހުންނެވެ. قوم
ަފެހ  !ވާށެވެ. َتوَبةެވ  رجوعއަްށ  حضرةއަނިޔާވެިރވެއްޖައީމުއެވެ. ފަެހ ަކލޭމެން ަކލޭމެްނ ހެއްދެިވ ކަލާނެގ 

ަގއި ކަލޭމެނަށް އެޮގްތ  حضرةަކލޭމެން ެހއްދެވި ކަލާނގެ  !ތައް ަކލޭމެން މަރާށެވެ. نفسކަލޭމެންގެ 
ލެްއވިއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގީއ  توبةހެޔޮވެގެންެވއެވެ. ދެްނ ފަހެ އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް 

 ނެގއެވެ. ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާ َرمْحَةަލއްވާ  توَبةގިނަގިނައިން 
 .ެطورއަށް  ميعادގެ  الّلو (الّسالم عليو) موسىެވގެން ެއވަނީ  بَ َيانމިއާޔަތްތަކުގަިއ  !ދަންނައެވ 

ންގެތެރޭގަިއ ޅަގެރިެއއް ހަަދއި އެއަްށ އެތައްބަަޔުކ  إْسَرائيل َبىِن ކިޔާމީަހކު  َساِمرِىފަރުބަދައަށް ވަޑައިގަތުމުްނ 
ةެގ ާވހަކައެވެ. އެކަމުެގ  توَبةއެީމހުންގެމައްޗަްށ ކޯާފލައްވަިއ އެމީހުްނގެ އެކަމުެގ  الّلوއަޅުކަންކުރުމުެގ ސަބަބުން   توَب

ނޑިޔާ ވަޅިާޔ އެބާވަތުެގ  އެއްކަމުގަިއ މިވަީނ އެްއ ިރވާޔަތެއްަގއިވާގޮތުްނ ެގރިޔަށް ައޅުކަންކުރިމީހުން ނުކުމެ، ކަ
ޔަތެްއގައިާވގޮތުން ެގރިޔަްށ އަޅުކަންކުރިީމހުންާނ ތަކެތީން އެމީހުްނ އެމީހުންނަްށ ކަތިާލ މެރުމެވެ. އަނެްއ ރިވާ

ىِن ފުޅެވެ. އެކަމުގައި  أمرގެ  الّلوއެއް ިހންގައިލީެއވެ. އެއީ  َعامُّ  قتلގެރިޔަށް އަޅުކަން ނުކުރާމީހުންނާިއ ދެމެދު   َب
 الّلوހު އެީމހުންގެމައްޗަްށ ގެ ހަތްދިަހހާސްމީހުން ަމރުވެދިޔަކަމުަގއި ގިަނރިވާޔަްތ އައިސްފަިއވެއެވެ. ެއޔަށްފަ إْسَرائيل

ތަާކިއ  تفصيلވެގެްނވެއެވެ. މިވާަހކަތަކުގެ  بيانފޮތްތަުކގައި  تفسًنލައްަވއި އެކަން ނިމުނީއެވެ. މިވާަހކަތައް  توبة
ުކރާތީ މިހާަވރަށް ިމވަގުތު ނިންމަިއލީއެވެ......... ދެން  قصدކުރަްނ  بَ َيانއެއްަގއި  فرصةެއހެން  معلوماتއިތުރު 

 އެވެ. حادثةވަަނ އާޔަުތގެ  55 55ކަންބޮޑެވެ. ެއއީ  عجائبއަިދ އެއަްށވުރެ  حادثةމިއަންނަ 
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ى( ޭއ !އަށް ެދންނެވިހިނދު )ހަނދާންުކރާށެވެ. (الّسالم عليو) موسى( ކަލޭމެން !އެވެ. إسرائيل َبىن)އޭ  (55)  موس
ައހުރެމެްނނަށް ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނަްށ  الّلوގައި )ެއއްވެސް ުހރަެހއްނެތި( އެވެ. ހަމަފާޅު

އީމާންނުވާނަމެވެ. ދެންފަހެ ގަަދއަޑުފަށާއިއެކުގަިއ ައލިފާންަގނޑު ކަލޭމެން ހިފަިއގެންފިއެވެ. އެަބހީ އެ ައލިފާނުެގ 
 ން ބަލަަބލާ ިތއްބާ ހިނގިކަެމކެވެ. ސަބަބުން ކަލޭމެން ަމރުވީއެވެ. އެއީ ހަމަ ަކލޭމެ

ދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ މަުރވުމަށްފަުހ އަލުްނ ިދރުއްވަިއ ދުނިެޔއަށް ފޮނުްއވީމެވެ. އެއީވެްސ  (56)
 ުކރޭތޯއެވެ.  شكرކަލޭމެން 

 .ެވެގެންެވއެވެ. ޭއގެތެރެއިްނ  بَ َيانޮފތްތަކުގައި  تفسًن حادثةެވގެންވާ  إشارةމިދެއާޔަތުގަިއ  !ދަންނައެވ
ަވރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަަވއިލާނަމެވެ. ެއއީ އާޔަުތގެ ާމަނ  ُخاَلَصةގަިއވާ ެއއްިރވާޔަތުގެ  تفسًنގެ  َطََبى

 ވިސްނައިގަތުމަށް ފަސޭަހޔަކަށެވެ. 
ެގިރ ވަޑައިގެން އެ (الّسالم عليو) موسىންގެ ބައެއްމީހުން ެގރިޔަށް އަޅުކަންުކރުމަށްފަހު  إسرائيل َبىن

ނޑަށް ގިރުަވއިލަ ށް އެވިދާޅުވިއެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށްަފުހ އައާއި ދިމާ َساِمرى ްއވާއަންދައިލާ އަޅިކޮޅު ކަ
އަްށ  طُورِسيناءގެ ހަތްދިހަޭބކަލުންނާއިގެްނ  إسرائيل بىن އަްށ ދެންނެވުމަށް الّلوަލއްވައިޯތ  توبَةއެމީހުންގެމައްޗަށް 

 موسىފުޅަށެވެ. ދެން ފަހެ  ِإْذنެގ  الّلوވެ ރޯދައަށް ތިބެގެންނެވެ. އަދި އެކަން ެއއީ  طاىرވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ 
ނޑެްއ އައިްސ ަފރުަބަދ  (الّسالم عليو) ެއ ފަރުބަދަާޔ ގާްތވެވަޑައިގަތުމުްނ މުޅިފަރުބަދަ ނިވައިާވވަުރގެ ވިލާގަ

ނޑުގެތެެރއަށް ވެ (الّسالم عليو) موسىނިވައިކޮށްލިެއވެ. ދެްނ  ެދވަޑައިގެންނެވިެއވެ. އަިދ އެބޭަކލުންނަށްވެްސ އެވިާލގަ
އަްށ  سجدއެކަލޭގެފާނުންގެ ގާތަށް އައުމަށް ވިދާޅުވިެއވެ. އަދި އެްނމެ ބޭކަލުން ވިލާނގަޑުގެެތރެއަށް ވަދެ 

 ގެ އެންގެވުންތައް  هنىާއއި  أمرކުރަްއވައެވެ.  وحىބަސްފުުޅ  تعاَل الّلوއަށް  الّسالم عليو موسىތިރިވިއެވެ. އަދި 
ނޑުވެސް  وحىއަންގަވައެވެ. ެއހަތްދިހަބޭަކލުންނަށްވެސް އެއަޑުފުޅު އިެވއެވެ. ދެން  ެވ  َكْشفُ އައިސް ނިމި ިވލާގަ

 الّلوއަްށ ދެންނެވީ ހަަމފާޅުގައި އެއްވެްސ ުހރަހެއްނެިތ އަުހރެމެންނަށް  الّسالم عليو موسىނިމުމުން އެމީހުން 
 ފެނުނީވިއްޔާމެނުވީ ައހުރެމެން ކަލޭގެފާނަްށ އީމާނެއް ުނވާނަމެވެ. ކަލޭގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު ތެދުނުކުރާނަމެވެ. 

م عليو موسىަބހާއި ވިދިގެން ގަަދއަޑުފަށަކާއިއެކު އައި އަލިފާނަކުން  ބޭއަދަބީ ފަހެ މިބައިމީހުންެގ މި  الّسال
ަވރަށް ހިތާމަފުޅުކުަރއްވަިއ  الّسالم عليو موسىމިކަމާގުޅިެގން ފިޔަވައި މިމީހުން މަުރވެގެން ހިނގައްޖެެއވެ. 

َغةއަސަރުން ފުިރގެންވާ  ެގ  سورة أعرافއެވާހަކަތައް  ފުޅުކުރައްވައިފިެއވެ. دعاءއަށް ދަންނަަވއި  الّلوއަކުން  ِصي ْ

 ވެގެްނވެއެވެ. އެތަނުންވެސް ބަްއލަވާށެވެ.  بَ َيانވަަނ އާޔަުތގައ  555ވަނަ  555
އާިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ އަިރހު އީމާންެވގެންތިިބ  الّسالم عليو موسىތަކާިއ ވާަހކަތަކަކީ  خَبދެންފަހެ މިހުިރހާ 

މީހުންނާއިމެދު ހިނގާދިަޔކަންކަމެވެ. އަިދ މީގެއިުތރުންވެސް އެތައްތައް ކަެމކެވެ. މިވާަހކަތައް މާަފހުން ބާަވއިލެްއިވ 
 إْسَرائيل َبىنއަީކ އޭުރ ދުނިޔޭަގއިތިބި  مقصدުކރެއްވުމުެގ  سلاطبންނާ  إْسَرائيل َبىنުކރައްވަިއ  وحىަގއި  قرآنކީރިތި 

ކުރެްއވުމެކެވެ. ިތމާމެންގެ ކާބަފައިންާނ އެމީހުންގާތަްށ ވަޑަިއގެންެނިވ  سلاطبންނަްށ  يهودىންކަމުގައި ހިމެނޭ 
 صّلى الّلو رسولކޮށް ިމހާުރ މިހުންނެިވ  حاصل عَبةންނާމެދު ކަންތަްއ ހިނގާދިޔަގޮްތ އެްނގެވުމަށެވެ. އެއިްނ  َرُسول

އަށް ުފރިހަމައަްށ އީމާންވުމަށެވެ. ކާބަފައިްނގެތެރެއިްނ އެފަދަ ޭނއްގާީނ ކަންކަންހިންިގ މީހުންާނ  وسّلم عليو الّلو
  أعلم والّلوާއއަށް ފުިރހަމައަށް ކިޔަމަންވެ ަބސްއެހުމަށެވެ.  رسولއަާށއި  الّلوތަބާނުވެ 
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 -މެއް:ހޭއަރުވައިލު 

الم  ُمْوَسى  عَ   ޖަވާބު  އޭގެ ދެއްވައިފައިވާ ން حضرة ގެ تعاَل  الّلو އަދި: ދެންނެވުން ގެَلْيو السَّ

ގެީމހުންގެތެެރއިން ހަތްދިހަ ިފރިހެނުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  قوم( ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليو الّسالم)موسى އަދި 

 توبةުކރެްއވިއެވެ. )މިީއ ޅަެގރިޔަށް އަޅުކަންުކރި ީމހުން ުކރިނުބައިކަންތަކަްށ  إختيارއަްށ ވަޑައިގަތުމަްށ  ِمْيقات

އެކެވެ. ދެންަފެހ  ِمْيقاتުކރުމާއި ކުއްތަންވުމުެގ ގޮތުްނ އޮްތ  أستغفارއަްށ ދަންނަާވ  الّلوލެއްވުމުެގ އެދުމުަގއި 

ުކރުމަށެެވ.  سجدةއަށް ިތރިވުމަށެވެ.  دةسجެއންގެވީ  موسى عليو الّسالمއަށް ދެވުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް  ِمْيقات

ނިމުމުްނ  وحىާބވައިަލއްވައެވެ.  ދެންފަެހ  وحىއަށް  الّلو تعاَل موسى عليو الّسالمއަްށ ތިރިވުމުްނ  سجدةއެންމެން 

 ެދއްކެވިްއާޔ މެނުީވ އަުހރެމެން އީމާންނުވާނެކަމަށެވެ. ދެންފަހެ  الّلو އެމީހުން ތެދުެވ ދެންނެީވ ައހުރެމެންނަށް

ެއވެ. ެއއަޑުފަށަްށ  َرْجَفةމިއިދިކީލިކަމުެގ ބަްސ ދެންނެވުމުްނ އެމީހުންނަްށ އަީއ ގަދަެހލުމަކާިއ އަޑުފަށެކެވެ. އެީއ 

ެޖހި އެންމެން މަުރވެދިއުުމްނ  َرْجَفةފިޔަވައި ދެން އެންމެން މަރުވީެއވެ.(ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް އެ  موسى عليو الّسالم

 َربّ އަށް ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުގެ  الّلوހިތާމަފުޅުން އަސަުރގަދަދެންނެވުމެްއދެންނެވިއެވެ.( )ވަރަށް  موسى عليو الّسالم

އެވެ.! އިަބރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ މީގެުކރިންެވސް އިަބރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ހަލާުކކުރަްއވައިފީެހވެ. 

ން ކުރަމުންގެންދާ ނުބައި ކަންތަުކެގ  جاىلްނވާ މޮޔަ އަދި މިއަޅާވެސް ހަލާުކ ކުރަްއވައިފީެހވެ. އަޅަމެންގެ ތެރެއި
ސަބަބުން އިބަރަްސކަލާނެގ އަޅަމެން ަހލާުކ ކުަރއްވަނީތޯެއވެ؟ އަިދ އެކަްނ އެީއ އިަބރަސްކަލާނގެ ޖައްަސާވ 

ެވ. ކަމުގައިމެނުވީ ުނވެއެވެ. ޭއގެސަބަބުން އިަބރަސްކަާލނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅުން  މަގުފުރައްަދވަމުއެ إمتحان
އަދި އިބަަރސްކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަުމއެވެ. އިަބރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެްނެގ 

ލައްވާނދޭވެ.! ައިދ  رمحةސަހަރޯެވރިޔާެއވެ. ފަެހ އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާެދއްވާންދޭެވ.! އަދި އަޅަމެންނަށް 

 ކުަރއްވާ އެންމެ ހެޮޔެވގެންވާ ފަރާެތވެ.  عفوءއިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްަސވާ 

 آخرة( ިލއުއްވާދެްއވާނދެވެ. އަދި توفيقުކުރމުގެ  صاحل عملއަދި މިދުނިޔޭގައި އަޅަމެންނަށް ހެޮޔކަން )

 رجوعގައިވެްސ އަޅަމެންނަށް )ފާފަފުއްސެވުން( ލިއުއްވާެދއްވާނދޭވެ.! ހަމަކަށަަވރުްނ އަޅަމެން އިަބރަސްކަލާނގެއަްށ 

ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عذابކުެރއްވިެއވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ  وحىވެއްޖައީުމވެ. އެކަލާނގެ  توبةވެ 

ހުިރހާ އެއްޗަކަްށ  رمحةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ދިމާުކރައްވަމެވެ. ޖައްސަވަމެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

ެވރިވާ އަދި ޒަކާތްދޭ އަިދ  تقوىޔަކު ިލއުއްވާހުށީ އެބަ رمحةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ. ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ 
 َيْوُضوعُ .އަދިމީގެ ފަހުއާޔަތުގައިވެސް ިމ ........މަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަށް އެމީހުން ިބރުވެތިވާމީހުންަނށެވެ.ތި

 ޫސރަތުން ބަްއަލވާނީއެވެ. أْعَراف  ބަެއއްވާަހކަވެެއވެ.  ދެންއެބަިއ   ގެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ނޑުން ހިޔާއަޅުްއަވިއ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ވިލާގަ

 ދެއްވީމެވެ.       ެކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ބާވަިއލެއްވީެމވެ.= އަދި ތިމަންރަސްަކާލނގ  

   =  َّسْلَوىއަީކ ގަްސގަހުެގ ފަަތށާއި ިހލައިގެަމއްޗަްށ ފައިާބ ފޮނިކާއެއްެޗކެވެ.  َمنُّ : )َسْلَوىއާިއ  َمن 

  (أعلم والّلوއަކީ ކުޑަަވރެްއގެ ދޫްނޏެއްކަމުަގއިވެއެވެ.   .ެަކލޭމެންކާށެވ =!    =  ރަނަގުޅ

 ތަކެތީން. حالل      =  ިެގ ތެރެއިން. رِْزقތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކޭލމެނަށް ދެއްވ      = 

 އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އަނިޔާެވރިެވވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ.      =  އަދި އެހެނެއްކަަމުކ

 އެމީހުންވީ.        ތަކަށް އަިނޔާވެިރވާބަޔަކުކަމުަގއި.  نَ ْفس= އެމީހުންެގ     = 

 ުކރެއްިވހިނދު. وحىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ         = .ެަކލޭމެން މިރަށަްށ ވަންނާށެވ! 

 ކަމުަގއި ބުެނވުނެވެ.( اْلَمْقِدسُ  بَ ْيتُ )     = .ެއަިދ އެރަށުްނ ަކލޭމެންކާށެވ!    = 

 ކަލޭމެންެގ އެދޭފަދައަކުން.  = .ުތަނަވަސްކަމާިއއެކ      =  )އަިދ ކަލޭމެްނ )ރަށުެގ

 !ދޮރުންވަންނާށެވެ.    = َ( َحال. )ކިޔަަމންތެރިވެގެންވާ  َحالކުރާ  َسِجد.        =  ައިދ

ތިމަންރަސްަކލާނެގ  =   (!)އެބަީހ އަޅަމެންގެ ފާފަފުްއސަވާނދޭވެ. !ިމހެން ބުނާށެވެ.  ِحطَّةٌ ކަލޭމެން 

 ކަލޭމެނަށް ފުއްަސވާހުށީމެވެ.   = .ްކަލޭމެްނގެ ކުށްތައ   =  އަދި ނިކަްނހުެރ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިތުރުކޮށްެދއްވާހުށީމެވެ.     = ެތރިންނަށް. إْحَسان      

   = .ެދެންފަހެ އަނިާޔވެރިީވ މީސްތަކުން ބަަދލުކޮށްފިެއވ   = .ްބަހެއ        

 ެއހެންބަހަކަށް.ނޫން ވެވުނުބަސް أَْمرُ އެމީހުންނަށް  =          =  ދެންފަހެ އަނިާޔވެިރީވ

 މީހުންގެމައްޗަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ާބވައިެލއްވީމެވެ.      =  ްطَاُعونއެއް. ެއއީ  َعَذابއުޑުނ 

 ބަލިކަމުގައިިވއެވެ.          =  ްެގ  الّلوވާކަމުގެ ސަބަބުން. )އެމީހުން  َفاِسقُ ެއމީހުނ

 ކިޔަމަނުން ނުކުންނަކަމުެގ ސަބަބުން.(       =  ( ފެނަްށ الّسالم عليو) موسىއަިދ

 އެދިވަޑައިގެންނެވިހިނދު.   =  ެގެމީހުންނަށް. قومއެަކލޭގެފާނުންގ    =  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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 ުކރެއްވީމެވެ. وحى     =  ްޖައްަސވާށެވެ. ަކލޭގެފާނުކަޭލގެފާނުންެގ އަސާކޮޅުނ!    = 

 ހިލައިގާ.       =  .ެދެންފަެހ އެއިްނ ފެޅިގެްނ ނުކުމެއްޖެއެވ          =  / ާބރަކޯުރ

 ބާރައާރު.    = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އެނގިއްޖެެއވ     = .ްނޑަކަށްވެސ  ކޮންެމ ބަިއގަ

     .ްއެބަޔަކު ބޯްނވީތަނ      = ެކަލޭމެން ކައިބޮއި ހަދާށެވ!.      = الّلو 

  ން. ރިޒުޤުންގެ  =  ްއުރެޭދ ކަންތައްތަްއ ނުކުރާެށވެ. އަދި  ިވޔާނުދާއަދި ަކލޭމެނ!     

  ބިމުގައި. =    =  ާحالފަސާދަުކރ .  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

ނޑުން ހިޔާއަޅުްއވައިީދ އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  (57) އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ވިާލގަ
 حاللބާވައިލެއްވީެމވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށްދެއްިވ ރަނގަޅު  َسْلَوىއާއި  َمنّّ )ކެއުމެއްގެގޮތުން( 

ލާނގެ އެމީހުންނަށް އަނިޔާވެިރވެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ. އަިދ ރިޒުގުން ކަލޭމެންކާޭށ އެންެގވީމެވެ. އަދި ތިމަންރަްސކަ
 އަށް އަނިޔާެވރިާވބަޔަކުކަމުގައެވެ.  نفسއެކަމަކު އެމީހުްނވީ އެީމހުންގެ އަމިއްަލ 

ށް ަކލޭމެންވަންނާށޭ އަދި އެރަށުން ަކލޭމެން އެދޭފަދައަކުން ތަނަވަސްކަމާިއއެކު ަކލޭމެްނ ށައަދި މިރަ (58)
ަކލޭމެްނ  حال)އެބަީހ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  َحالުކރާ  َسِجَدةށުެގ ދޮރުްނ ވަންނަހިނުދ ކައިއުޅޭށެވެ.! އަިދ ރަ

ވަންނާށޭ އަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުްއސަވާނދޭވެ.! މިހެން ކަލޭމެން ބުނާށޭ ޭއރުްނ 
ނިކަންުހރެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ތެރިންނަށް إْحَسانތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ ފާފަތައް ުފއްސަވާހުށީެމވެ. ައދި 

 ކުރެއްިވހިނދު )ކަންީވގޮތް ހަނދާންުކރާށެވެ.!( وحىއިތުރުކޮށްދެއްާވހުށީމެވެ. މިފަދައިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ 

ދެންފަހެ އަނިޔާވެރިވީމީހުން އެމީހުންނަށް ބުނުމަށް ައމުރުެވވުނުބަސްނޫން އެހެން ބަހެއް ެއމީހުންބުެނ  (59)
އެްއ ބާވަިއލެއްވީމެވެ. އެީއ އެމީހުްނ  َعذابނިޔާވެރިންގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ އުޑުްނ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އަދި އަ

 ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުމެ ުއރެުދމުގެ ސަބަބުންނެވެ. الّلوވާކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  َفاِسقُ 
ވަންނާޭށ އެންެގވީމާ އެމީހުްނ އެތަނަްށ ވަނތްކަމަށްަވީނ  حالކުާރ  سجدةދަންނައެވެ.! ރަުށގެ ޮދރުން 

މިހެްނ )އެބަީހ އަަޅމެންގެ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ.( މިހެންކިޔާޭށ އެންގެީވާމ  ِحطَّةٌ ފޫކޮޅުކާތަމުންނެވެ. އަދި ކަލޭމެްނ 
ދަބުކުޑަކަމުެގ ސަބަުބްނ މިހެންނެވެ. )ެއއީ ހިމަގޮދަނަށް ކިޔާނަމެކެވެ.( މިމީހުންެގ އަ ِحْنطَ ةٌ އެމީހުން ކީކަމަްށވަނީ 

ަބިލ  طاعونއެއް ފޮނުއްވި ާވހަކައެވެ. އެއީ  َعَذاب الّلوވަަނ އާޔަތުަގއި ެއވަނީ އެީމހުންގެ ަމއްޗަށް  95އެހެންވެ 
 ފޮނުއްވައި އެަތއްހާސްބަޔަުކ މަުރވެދިއުމެވެ. އެީއ މިޒަމާނުބަުހން ކޮލެާރއެވެ.

ގެ ީމހުންނަށް ފެނަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވހިނުދ  قوم( އެކަޭލގެފާނުންގެ الّسالم عليو) موسىއަދި  (61)
ުކރެއްވީމެވެ. ކަޭލގެފާނު ަކލޭގެފާނުްނެގ  وحى.( ަފހެ ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ އެަކޭލގެފާނަށް !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

ޖެއްެސވިއެވެ.( ެއހިނުދ  )ދެން އެކަޭލގެފާނުންގެ އަސާކޮޅުން ހިލަިއގާ !އަސާކޮޅުން ހިަލއިގާ ޖަްއސަވާށެވެ.
ނޑު ފަޅަފަޅައިގެންގޮްސ ބާރަޯކރަށް ފެން  ެގ  ِإْسَرائيل َبىنއެވެ. )އޭުރ އެތާތިބިކަމަށްވަީނ ފިންދެމިގެ  ގަޑުއެހިލަގަ

 ބާރަދަރިކޮޅުގެމީހުންނެވެ.( އަދި ކޮންެމ ދަރިކޮޅަކަށްވެްސ އެަބޔަކު ފެންބޯނެ ޯކރެްއ ރަނގަޅަށް އެނގިއްޖެެއވެ. ައދި 
 ވެ.އަދި ބިންފާސިދުކޮްށނުހަދާށެވެ.! މިހެންއެންގެވީެމވެ.ްނ ކަލޭމެން ކައިބޮިއ ހަދާށެ رِْزقގެ  الّلو
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ހަނދާންކުރާށެވެ.( އަިދ ަކލޭމެން ެދންނެވިހިނދު !އެވެ. ِإْسَرائيل َبىن)ޭއ(!)      

   =  ޭައހުރެމެންނަށް ކެެތއް ނުވާނެެއވެ. !ެއވެ. موسىއ        = 

 އެއްކާނާއެްއގެމައްޗަށް.       =  اءއަްށ  َربّ އަދި އަހުރެމެންނަށްޓަކަިއ ަކލޭގެފާނުންެގ  دع

 .!ކޮށްދެއްވާށެވެ     = .ްއެކަލާނެގ ައހުރެމެްނނަށް ނެރެދެއްވުމަށ          = 

  ބިންހައްދާތަކެތީންގެ ެތރެއިން. )ބިމުންފަޅާތަކެތީގެ ެތރެއިން.(  = .ްއެތާނެގ ތަރުާކރީެގ ބާވަތްތަކުނ 

       =  ކެުކިރ ނުވަަތ ކިއުަކންބާގެ ބާވަެތއް / އަިދ އެތާނެގ ލޮނުމެދާ ުނަވަތ  ِقثَّاއެތާނެގ(

 ހިމަގޮދަނާއި.       = .ިއަދި އެތާނގެ މުާގއި އަދި އެތާނގެ ފިޔަޔާއ  =  އެކަޭލގެާފުނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.    =  ކަލޭމެން ބަދަލުުކރަްނ އެދެނީހެއްޔެވެ؟      = 

 ކަށް އެއެއްޗެއް މާެދރަ ދަށް އެއްޗަ        =  ެއް އެ ެއއްޗެއް މާރަނގަޅު ހެޔޮއެްއޗ 

 )އޭގެބަދަލުަގއި(    = .ެކަލޭމެން ކޮްނމެވެސް ރަށަކަށް ަފއިބާށެވ!   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެނަްށވެއެވެ.        .ިކަލޭެމން ތިޔައެޭދ އެްއޗެތ       =  ައިދ

 އެމީހުންނަށް ޖެހެވިއްެޖއެވެ.       = ( ްِمْسِكٌْنُ ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަނ )ްކަނ     = 

 ވީ. ُرُجوعއަދި އެމީހުން އެނުބރި       = ން ކޯފާާޔއިގެންނެވެ. حضرةެގ  الّلو    = 

 އެހެން ެއވީ.      = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުންވީކަމުގެ ސަބަބުންންނެވ    = 

 ކާފަރުވާކަމުަގއި.    = ެގ އާޔަތްަތކަށް. الّلو      =  نىبއަދި އެމީހުްނ 

 ބޭކަލުން މަރާކަމުެގ ސަބަބުންނާއި.    =  ّައކާއި ނުލައި. حق    =  އެގޮަތކީ. )އެބަހީ އެީމުހްނ

 ބޭކަލުްނ އެމަރަނީ( نىب      = ްއުރެދުމުެގ ސަބަބުންނެވެ. ) ކާަފރުވީމީހުން(އެީމހުނ    

     =  ހައްދުފަހަނަޅައިާދކަމުގެ ސަބަބުންނާއި.އަިދ އެމީހުްނ      = 

  ކުރިމީހުން.ތެދު (وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدހަމަކަށަވަރުން އީމާންވީ މީސްތަކުން. )   =  ައިދ

 ވީީމހުންނާއި. يَ ُهودى    =  ިިއންނާއި. َنَصارىއަދ   =  ންނާިއ  بِئىَصاއަިދ
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 ެއއްނުާވމީހުން. دين)މަލާއިކަތުންނަށް އަޅުކަންުކރިމީހުން / ުނވަތަ          = 

 ދުަވހަށް އީމާންވީމީހުން. آخرةއާިއ  الّلوއޭގެތެރެއިްނ       =  ކުރި. َعَمل َصاِلحއަިދ އެމީހަުކ 

     = !ެފަެހ އެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގެ ދަރުަމހުްށޓެވ      =  ެحضرةގެ  َربّ އެީމހުންގ 

  ގައި.      = .ެއަދި އެމީހުންގެމައްަޗކަށް ބިރެއް ނުވެެއވ       = 

 އަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ. 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 !( އަްށ ަކޭލމެން ދެންނެވިހިނުދ ހަނދުމަކުރާެށވެالّسالم عليو) ُموسى( !އެވެ. ٍإْسرائيل َبىِن )އޭ  (61)

( ެއވެ. އެއްކާނާެއއްގެމައްޗަްށ އަުހރެމެންނަކަށް ކެެތްއ الّسالم عليو) ُموسى)ކަލޭމެން ދެންނެވީމުެއވެ.( އޭ 
ކައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.( ފަެހ ބިމުން ނުކުންނަ ާބވަތުގެ ަތކެީތެގ  َسْلَوىާއއި  َمنُّ ނުކުރެވޭނެއެވެ. )ހަމައެކަިނ 

އާިއ  ِقثَّاއެބިމުގެ ަތރުާކރީއާއި !ކޮށްދެއްވާށެވެ. ُدَعاءައށް  َربّ ތެރެއިން ައހުރެމެންނަށް ެނރެދެއްަވއިތޯ ަކލޭގެފާނުންެގ 
( !އޭގެ ލޮނުމެދާ )ނުވަތަ ހިމަގޮދަނާއި( އަދި އެތާނގެ މުގާިއ އެތާނގެ ފިޔަޔާއި )ެނރެއްދެއްަވއިތޯ ދަންނަވާށެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. މާހެޔޮ ރަނގަޅު މާތްވެގެންވާ އެއްޗެއްެގ ބަދަލުގަިއ މާދެރަ ނިކަމެތި ެއއްޗަަކްށ 
އޭރުްނ ކަލޭމެން ތިަޔ  !އެދެީނހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަްށވަންޏާ ަކލޭމެން ޮކންމެވެސް ރަށަކަށް ފައިބާެށވެ. ބަދަލުކުރަން

ކަްނ ޖެހިއްޖެެއވެ. އަިދ  ِمْسِكٌْنُ އަިދ އެމީހުްނނަށް ނިކަމެތިކަމާއި  ސުވާލުުކރާތަކެތި ަކލޭމެންނަށް ހުންނާނެއެވެ.
ތަކަްށ  آيةގެ  الّلوކޯފާޔާިއެގންނެވެ. އެހެން އެީވ އެމީހުްނ  ން  حضرةގެ  الّلوީވ  ُرُجوعَ އެމީހުން އެނުބރި 

އަކާިއ ުނލަިއ ނަބީބޭކަލުްނ މަރާކަުމެގ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮަތީކ  حقّ ކާފަރުވާކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ. އަިދ ެއއްވެްސ 
 .ުމގެ ސަބަބުންނެވެއަށް ުއރެދި އަދި ހައްދުފަހަނަޅައިދާކަ الّلوބޭކަލުްނ މަރަނީ، އެމީހުްނ  َنىب އެބައިމީހުން 

އަށް( އީމާންެވ އީމާންކަންމަތީ ދެމިތިބި މީހުންނާއި އަިދ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدހަމަކަށަވަރުން ) (62)
ދުަވހަށް އީމާްނެވ  آخرةއަށާއި  الّلوންނާއި ިމމީހުންގެ ތެރެއިން  َصاِبئُ އިންނާއި އަދި  َنَصارىވީ މީހުންނާއި  يهودى

ގަިއ އެމީހުންެގ ދަރުމަހުްއޓެވެ.  حضرةގެ  َربّ ( ފަހެ އެމީހުންނަށް އެީމހުންގެ !ކޮށްފިމީހާ )ދަންނަެއވެ. َعَمل َصاِلح
 އަދި އެމީހުންގެަމއްޗަށް ެއއްވެްސ ބިރެއްނެެތވެ. އަދި ހިތާަމުކރާނޭ ބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ. 

 ُمَرادެގތެރެއިން އީމާންވީ މީހުންނޭ އޮތް ބަސްފުޅުން މިއާޔަތުގައި ނަންގަނެވިގެްނވާ ހަތަރު ާބގައި !ދަންނައެވެ.
ވީ މީހުންޭނ  يهودىއަށް އީމާންވެ އީމާްނކަންމަތީ ދެމިތިބި މީހުންނެވެ.  وسّلم عليو الّلو صّلى زلَُّمدކުރެވެނީ 

 نصارىނެވެ. އަްށ ނިސްބަތްާވ މީހުން دين( އަްށ ާބވައިލެްއވި الّسالم عليو) ُموسىކުެރވެނީ  ُمَرادއޮތްބަސްފުޅުން 
އަށް ނިސްބަތް ކުެރވޭ މީހުންނެެވ.  دين( އަށް ބާވައިލެްއވި الّسالم عليو) عيسىުކރެވެނީ  ُمَرادއިންނޭ ބުނިބަހުން 

ގެ ީމހުންނަކީވެްސ އެދެނަބީއިންެގ ފޮްތ ެއބައިމީހުން ބަދަުލކޮށް ހެދުމުެގ ސަބަބުން އެެދ ދީނުެގ  أّمةނަމަވެސް މިދެ 
ންނަްށ އަޅުކަްނ  مالئكةންނަީކ  َصابِئى ގެްއލިފައިާވ ބައެކެވެ. މިހާުރ ެއއީ ަހމަ ނަމެކެވެ. އެމީހުްނ އަތުން  َمَعاملِ 

ކުރާމީހުންނެވެ. / ނުވަަތ ދީނެއްނެތް ީމހުންނެވެ. / ނުަވތަ ތަރިއަްށ އަޅުކަްނ ކުރާީމހުންނެވެ. އަިދ އެހެްނ 
 . أعلم والّلوގޮތްގޮތަށްވެސް ކިޔާފައިެވއެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ެކަށަަވުރ ހިތްފެވިހިނދު. َعْهدއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންގ      

    = .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނގެ މަްއޗަްށ އުފުްއލެވީމެވ   ަފރުބަދަ. )އަިދ  طُْور

 އެންގެވީމެވެ.(         =  ދެއްވިތަކެީތގަިއ ހިފާށެވެ.ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަްށ!   = 

 ގަދަބާރުލައި.   = .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވ!    = .ިޭއގައިާވ ތަކެތ     

 =  ްެވރިވޭޯތ / ބިރުވެތިވޭތޯ. تقوىވެިރވުމަށްޓަކައި. /  تقوىަކލޭމެނ      =  ދެން ަކލޭމެްނ

 އެނބުރިފުރަގަސްދީފީމުެއވެ. .       = .ިޭއގެފަހުގައ       =  ަފެހ

ވަންތަކަްނ ނުވާނަމަ.  َفْضلُ ެގ  الّلوކަލޭމެންގެމައްޗަްށ      =  ެއާއި.  رمحةއަދި އެކަލާނގ   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ ެވއްޖައީހެވެ.     =  .ްގެްއލި ހަލާުކިވ މީހުންގެތެެރއިނ    

  =  .ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެނަްށ އެނގޭނެއެވ         =  ކަލޭމެންުކެރ

 ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުން.     = .ުހޮިނހިރުދުަވާހއިމެދ      =  ފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 ކުެރއްވީމެވެ. وحىއެބައިމީހުންނަށް     = .ޭަކލޭމެން ރާމާމަކުނުތަކަކަށްވާށ    = 

 ދެރަވެ ނިކަމެތިެވގެންވާ.    =  ފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ެއކަން )އެބަީހ އެމީހުން ރަމާމާކުނަްށ

 ބަދަލުކުރެްއވުން( ލެްއވީމެވެ.  = َرةއެއް ކަމުގައި /  ُعُقوَبة  ެއއް ކަމުގައި. ِعب ْ      = 

 އޭގެފަހުގެ ީމހުންނަށް. )ފަހުން އަންނަމީހުންނަށް(     = ިއެމީހުންނާއިއެކު ތިބިީމހުންނަށާއި.އަދ 

    =  ިނަސޭހަތަކަާށއި. َوْعظُ އަދ   = ވެރިންނަށް.  تقوى      =  އަިދ

 ( ވިދާޅުވިހިނދު.الّسالم عليو) موسى   =  ެގެމީހުންނަށް. قومއެކަޭލެގފާނުންގ       =

  ަކލޭމެނަށް އަމުރުުކރައްަވއެވެ. تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުން     = .ްަކލޭމެން ެގރިއެއް ކަތިލުމަށ 

   = .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ       = .ެ؟ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށް މަލާމާތް ުކރައްވަނީތޯެއވ 

  =  .ެއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ     = ةްނ އަުހރެން ަރއްކާތެރިކަާމއި  حضرةގެ  الّلو  مِحَاَي
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  ލިބިގަންނަމެވެ.  = )ިއަުހރެން ވުމާމެދު. )އަުހރެން ނުވުމަށްޓަަކއ     = 

  ންގެތެރެއިން.  َجاِىل

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ަފރުބަދަ އުފުްއލަވަިއލިވަގުުތ ހަނދާންޮކްށ  طُورއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ބޯމަްއޗަށް  (63)

ހިތްޕަަވއިގެން ވަޑައިގެްނ  موسى عليو الّسالمލިުއއްވާފަިއވާ ފިލާތައް  توراةބަލާށެވެ.! )އެކަން އެހެންވާން ދިާމވީ: 
ކަޭލގެފާނަްށ  الّلو تعاَلންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުން އެމީހުްނ ދެންނެވީ  َبىن إسرائيلުކރުމަށް  عملއޭގައިވާފަދައަކުްނ 

ކުަރއްވަިއ ވާހަކަެދއްކެވިފަދައިން އަުހރެމެންނާއި ވާހަަކ ނުދައްކަވަނިްސ އަުހރެމެން ތިޔަިއގައިާވ  وحىބަސްފުޅު 
ފަރުބަަދ  طُورަމލާއިކަތްބޭކަލުންނަްށ އަުމރުފުޅުކުރަްއވަިއ ކޯފާވެވޮޑިގެްނ  الّلوނުުކރާނަމެވެ. ެއހިނދު  ެއއ  قبولތަކެތި 

ކުރުމަްށ އެންެގވިއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ، ބޯމަްއޗަްށ  عملގަިއވާ ަތކެތީން  توراةއެމީހުންގެ ބޯަމއްޗަށް އުފުއްަލވަިއ 
ުކރުމަށް ެއއްބަސްެވ  عملފަރުބަދަ ަވއްޓައިަލއްވަިއ ޗިްސކޮށްލަްއވާނެކަމަށެވެ. ެއހިނުދ އެމީހުްނ ޭއގައިވާގޮތަްށ 

( އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ زبدة التفسًنކަށަވަުރ ހިއްެޕިވއެވެ. ) الّلو َعْهدُ އެގޮތުގެމައްޗަްށ އެމީހުންެގ ކިބައިން 
ކުެރއްވީމެވެ. ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދެްއވިތަެކތީގައި ބާރަްށ ހިފަހައްޓާެށވެ.! އެބަހީ އޭގަިއވާގޮތަްށ  وحى

 ެވރިވުމަށެވެ.  تقوىުކރާށެވެ. އަިދ އޭަގއިވާ ަތކެތި ދަސްކޮްށ ހަނދާންބަހައްޓާށެވެ.! އެީއ ކަލޭމެްނ  عملށް ރަނގަޅަ

ކަށަަވރަށްފަހުވެސް( ކަލޭމެްނ އެނުބރި ުފރަގަސްދީފީމުއެެވ.  َعْهدُ ދެންވެސް )އެަބހީ އެފަދަ ބޮުޑ  (64)
ނުވާނަަމ  رمحةވަންތަކަާމއި ެއކަލާނެގ  َفضلގެ  واللّ ނުކުރީުމއެވެ.( ފަެހ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  عمل)ބަސްއަހައި 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ގެްއލި ަހލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން ަކލޭމެން ވެއްޖަީއހެވެ.

އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ހޮިނހިރުދުަވހުގަިއ ހައްދުފަހަނަޅައިެގންދިޔަމީހުން )އެުދވަުހ ކެއޮޅުކަންކޮްށ  (65)
ށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ. ފަހެ ިނކަމެތިވެ ެދރަވެގެްނވާ ރަމާމަކުނުތަކަކަްށ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިޔަީމހުން( ަކލޭމެނަ

 ކަލޭމެންވާށޭ އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެންގެވީެމވެ. )އެމީހުން ރާމާމަކުނުތަަކކަށް ބަދަލުުކރެްއވީމެވެ.( 

ލާނެގ ލެްއީވ ފަހުްނ އަދި އެކަަމކީ އެބަީހ އެމީހުްނ ރަމާމަކުނަްށ ބަދަލުުކރެްއުވން( ތިމަންރަސްކަ  (66)
َرةއަކަެށވެ.  ُعُقوبَةއަންނަމީހުންނަށާ އޭރުތިިބ މީހުންނަށްވާ  އަކަށެވެ. )އެފަދަ ނުިކޔަމަންތެރިކަން ހިންާގ  ِعب ْ

ާއިއ  َوْعظެވރިންނަށްވާ  تَ ْقوىދެއްވައިފާނެކަްނ އެްނގެވުމަށެވެ. އަިދ  َعَذابއެހެންމީހުންނަށްވެްސ އެފަދަ 
 ނަސޭހަތަކަށެވެ. 

އަްށ ިވދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ުކރައްވާެށވެ.!  قوم( އެަކލޭގެފާނުންެގ عليو الّسالم) موسىއަދި  (67)
أمر  ކަލޭމެނަށް تعاَلالّلو )އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ އަްނހެން ެގރިއެްއ ކަިތލުމަށް 

ކުރައްަވއެވެ. އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ކަލޭގެފާނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަލާމާތްކުރައްވަނީތޯއެވެ؟ ެއކަލޭގެފާުނ 
 مِحَاَيةްނ އަުހރެން ރައްކާތެިރކަމާއި  حضرةގެ  الّلوްނގެތެރެއިްނ އަުހރެން ުނލެއްވުްނއެދި  َجاِىلވިދާޅުވިއެވެ. 

އެއްނޫނެވެ. މިހެނީ ަކލޭމެންނަށްވެސް ރަގަްށ  َجاِىلންނަށް މަލާމާތްކުާރ ލިބިގަންނަމެވެ. )އެބަހީ ައހުރެންނަކީ ީމހު
ފޮނުއްވި ރަޫސލަީކމެވެ. ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ ީމހުންނަށް މަލާމާތްކޮްށ هللا އެގޭނޭފަދައިން  ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ 

 ފުރައްސާރަުކރުން އެކަށީގެންވާބަެއއްނޫނެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ       =  ެَربّ ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށްޓަކައި ަކލޭގެފާނުންގ 

   !ކޮށް ދަންނަވައިެދއްވާށެވެ. دعاءއަށް    = .ްއެކަލާނގެ އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްެދއްވުމަށ   

  =)ޯެއއީ ކޮންއެްއޗެއްތޯ. )އެީއ ކޮންގެިރއެއްތ       =  .ެެއކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ

 ުކރައްަވއެވެ. وحىހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ    = .ެހަަމކަށަވަރުްނ ެއއީ އަންހެންެގރިއެކެވ  

    = .ޭނޑ  ދުވަްސވެ މުސްކުޅިނުވާ އަދި ޅަވެގެްނގޮސް ބިކުރުނުކެ       = 

 އެދެމެދުގެ މެދުމިނުއެއްޗެކެވެ.   = .ެފަހެ ކަލޭމެްނ ކުރާށެވ!      =  ކަލޭމެނަްށ

 އަމުރުވެވުނު ކަންތައް.   = .ެއެމީހުން ދެންެނވިއެވ        =  ކަޭލގެފާުނ

 .!ކުރަްއާވ ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ دعاءއަށް  َربّ އަހުރެމެންނަށްޓަކައި ކަލޭގެފާނުންގެ      =  އެކަލާނެގ

 އަހުރެމެންނަްށ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް.     = .ްއޭގެކުލަަޔީކ ކޮބައިކަނ   =  އެަކލޭގެާފުނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.    =  ކުަރއްވަެއވެ. وحىހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ    =  ހަމަކަށަަވރުން ެއީއ

 ދޮންކުލައިގެ. / ރީނދޫުކލައިގެ. =  ގެރިއެެކވެ. )އަންހެން ެގރިއެކެވެ.(       =

 އޭގެކުަލގަދަ.     =  .ާބަލާމީހުން ުނވަތަ ދެކޭމީހުން އުފާުކރުވ    =  އެީމހުްނ

 ދެންނެވިއެވެ.        =  ކުރަްއާވ  دعاءއަށް  َربّ ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެްނނަށްޓަކައި ަކލޭގެފާނުންެގ

  .!ދަންނަވާދެއްވާށެވެ     ްކޮށްދެއްވުމަށް.  بَ َيانއެކަލާނެގ އަުހރެެމނަށ     އެީއ

  ކޮންއެއްޗެއްކަން. / ކޮންގެިރއެއްކަން.  = .ިހަމަަކށަވަރުން ެއގެރ        =  އަުހރެމެންނަްށ

 އޮޅިއްޖެއެވެ.   = .ްއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެނ      = އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ. الّلو 

    = ެނަކީ ެތދުމަގު ލިބޭނެ ބަެއކެވެ.ންހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމ    = އެކަޭލގެފާުނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.    =  ކުަރއްވަެއވެ. وحىހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ    =  ީހަމަކަށަަވރުން ެއއ 

  ެގރިއެކެވެ. އަންހެން   = .ާނިކަމެތިނޫން. / ނިކަމެތިކަމެއްނުވ      = 

ނޑުޖަހަން ނުގެންގުޅޭ( ނޑުފަސްގަ ނޑުޖަހާ. )ދަ   ބިންފަސްގަ     =  / .ޭނޑަށް ފެންނުދ އަދި ދަ

ނޑަށް ފެންދޭން ނުގެންގުޅޭ.(  )ދަ   = ( ُސަލާމަތްވެގެންވާ. َعْيب )ްތަުކނ      =  އޭގަިއ

 އެއްވެްސ ލަފެއްނެތް. / ތަފާުތ ކުލަެއއްނެތް.     = .ުއެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. މިހާރ   
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   =  ކޮށްދެއްވައިފީމުެއވެ. بَ َيان ށްގެންނަވައިފީމުެއވެ. / ސާފުކޮ  حقّ ކަލޭގެފާުނ      = ފަެހ

 ކަިތލައިފިެއވެ.އެމީހުން އެެގރި      = .ެއަދި ެއމީހުން ގާތްވެްސ ނުވެއެވ    = 

އެމީހުން އެކަންުކރާން.          = .ުއަދި ަކޭލމެން މީހަކު ެމރިހިނދ        =  ފަެހ

  މެދު ދެބަްސވެ ައރައިރުްނވީމުއެވެ. ކަމާއިކަލޭމެން އެ   =  ިއީ ެނރުއްވާނޭ ކަލާނެގއެވެ. الّلوއަދ 

         ިަކލޭމެން ވަންހަާނ ކުާރ ކަމުަގއި ވާ ަތކެތ =  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮށްދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  بَ َيانއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އެގެިރޔަކީ ކޮްނގެރިެއއްތޯ ައހުރެމެްނނަށް  (68)
އަށް ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށްޓަކަިއ ދަންނަވަިއ ދެއްވާ ބަްއލަވާެށވެ.! އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ.  َربّ 

ކުރަްއވައެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އެގެރިައކީ ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފަިއވާ ގެިރއެއްނޫނެވެ.  وحىހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ 
ނޑޭ ޅަގެރިެއއްވެްސ ނޫނެވެ. އެދެމެދުެގ މެުދމިން ގެިރއެކެވެ. ަފހެ ަކލޭމެނަށް  ْكرُ بِ އަދި  ެވވުނުކަންތަްއ أمر ނުކެ

 ކަލޭމެން ުކރާށެވެ.!
ކޮށް ދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  بَ َيانއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ެއގެރީެގ ކުަލ އެކަލާނގެ ައހުރެމެްނނަށް  (69)

އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  !ކޮްށދެއްވާށެވެ. دعاءށްޓަކައި ދަންަނވާ އަށް ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަ َربّ 
ުކރައްވަެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެެގރިޔަކީ ީރނދޫކުލަގަދަ ެގރިއެކެވެ. އަިދ ބަލާމީހުންެގ ހިތްތަކަްށ  وحىއެކަލާނގެ 

 އުފާވެރިކަްނ ލިއްބައިޭދ ރީިތ ެގރިއެކެވެ.
ކޮށްެދއްވުަމްށ  بَ َيانއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ެއގެރިަޔކީ ކޮްނގެރިެއއްކަްނ އެކަާލނގެ ައހުރެމެންނަށް  (71)

ހަމަކަށަަވރުްނ  !ކޮށްެދއްވާށެވެ. دعاءއަްށ ކަޭލގެފާނު ައހުރެމެންނަށްޓަކަިއ ދަންނަވާ  َربّ ކަލޭގެފާނުންެގ 
އިރާދަކުެރއްވިއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންނަީކ ތިަޔ  الّلو ތިޔަވިދާޅުވާ ެގރިއެްއ ައހުރެމެންނަްށ އޮޅިއްޖެއެވެ. އަދި

 ކަމުގައި ތެދުމަުގ ލިބޭނެ ަބޔަކީމުއެވެ. 
ނޑުގަިއ  وحىއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ  (71) ުކރައްވަެއވެ. އެގެިރއަީކ ދަ

ނޑުޖަހަން ގެންގުޅޭ ނިކަމެިތ ެގރިއެއްނޫނެވެ. އަދި ަދނޑަށް ފެ ންދޭން ފެންއުފުލަން ގެްނގުޅޭ ެގރިއެްއވެްސ ފަސްގަ
ން ަސލާމަތް ވެގެންާވ ގެިރއެކެވެ. އޭގަިއ ެއއްވެްސ ލަފެްއ އަިދ  َعْيبނޫނެވެ. އެފަދަ އެންމެހަިއ ދެަރ އަިދ 

ދެކުލައެއްެގ ތަންކޮޅެއް ުނވާނެއެވެ. )ސީާދ ގަދަރީނދޫުކލަިއގެ ެގރިއެކެވެ.( އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. ަކލޭގެފާުނ 
ތެދުގޮތުަގއި އެެގރި ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފީމުއެވެ. ދެން ފަހެ އެމީހުން އެެގރި ކަތިަލއިފިއެވެ. އަިދ  حقّ ރު މިހާ

އެމީހުން އެކަން ުކރުމަށް ގާތްވެްސ ނުވެއެވެ. )އެަބހީ އެމީުހން އޭތި ކަތިލީ ކަިތލާހިތަކުން ނޫެނވެ. ނުކަތިލައިވޭޯތ 
 ގެން ކަިތލީއެވެ.(އެތައް ސުާވލެއްކޮްށ ދެން ެއހެންގޮތެްއ ނެތި

މީހަކު މީހަކު މެިރހިނދުން ަކލޭމެންގެ މެދުަގިއ  ގެ ަކލޭމެން !ޔަހޫދީންނޭވެ.  !އެވެ.إْسَرائيل َبىِن އޭ  (72)
އީ ަކލޭމެން ވަންހަނާުކރާހާކަމެްއ ނެުރއްާވ  الّلوއެވެ. އަިދ އެމީހާ މެީރ ާކކުކަމާމެދު ައރަިއރުންވެ ުޒވާބުވި

 ފާޅުކުރައްވާނެ ަކލާނގެެއވެ.
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ެެެެެާތ ުރޖ މ 

   =  ެުކރެއްވީެމވެ. وحىތިމަންރަސްކަލާނގ      )ކަލޭމެްނ އޭނާެގ ގަިއގާ )ަމރުވިމީހާެގ ގަިއާގ

 !ޖަހާށެވެ.   = )ްއޭގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކުްނ )ެއގެރީގެ ކޮންވެސްބަޔަކުނ     =  އެފަދައިްނ

 )އެބަހީ އެމީހާެގ ަގއިާގ އެެގރީެގ ކޮންމެވެްސ ގުނަވަނަކުްނ ޖެހީމާ އޭާނ ދިިރގެން ތެުދވިފަދައިން.(   

    =  ިދިރުްއވައެވެ. / ދިރުްއވާނެއެވެ. تعاَل الّلو މަުރވެފައިވާތަކެތ     =  އަިދ އެކަލާނެގ

 ކަލޭމެނަށް ދައްަކވައެވެ.   =  .އެކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ      =  ކަލޭމެްނ ވިސްާނ

  ުކރުމަށްޓަކައި. ِفُكرُ      = .ެދެްނ ކަލޭމެްނގެހިތްތަްއ ގާެވ ހަރުެވއްޖެއެވ      

  އެޔަށްަފހު. =    = .ެަފހެ އެތަކެިތ )ެއިހތްތައް( ހިލަފަަދއެވ        =  ނުވަަތ

 އެއަށްވުެރވެސް ަހރުކަންގަދައެވެ.        =.ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން ހިލަިއގެތެރޭަގއި ވެެއވ   

      = .ަެއ ފަޅަފަޅައިގެންގޮްސ އެއިްނ ނުކުންަނ ހިލ    = .ްއާރުަތއް. / ޯކރުތައ   

  = .ެއަިދ ޭއގެތެރޭަގއިވެެއވ     = .ަހަމަަކށަވަރުން ކުދިކުދިވާިހލ      =  ދެްނ

 އެއިން ނުކުންނަ.  = .ްފެނ     = .ެއަިދ ހަމަކަށަވަރުން އޭގެެތރޭންވެއެވ      = 

ނޑައެޅިގެންވެއްޓޭތަކެތި. / ވެއްޭޓހިލަ.  ކަ      = އަށްބިރުން. الّلو       =  އަިދ

 ނުެވއެވެ. الّلوވެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގަިއ  َغاِفلُ      =  .ްކަލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަކުނ 

  =  ؟( ަކލޭމެން ފަެހ ދަިހވެތިވަނީހެއްެޔވެ!ންނޭވެ. مؤمن)ޭއ       =  އެމީުހްނ

 ން( ަކލޭމެނަށް އީމާންވުމަށް. )އެމީހުން ަކލޭމެން ތެދުކުރުމަށް.( يهودىެގ  إْسَرائيل َبىِن )އެބަހީ      = 

 އަދި ހަމަކަށަވަރުން ވިއެވެ.    =  ީން( َعاملُِ އެމީހުްނކުރެ އެއްބަަޔކު. )އެއ    = 

 އަހާކަމުގައި.   = ގެ( توراةބާވަިއލެއްިވ  الّلوެގ ބަސްފުޅު. ) الّلو      =  ދެްނ

 ން( އެބަދަލުުކރަނީއެވެ. َعاملُِ އެމީހުން )އެމީހުްނގެ        =  އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅަްށ

                               

                                  

                                     

                     



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

3 6   

މާނ  ގެ البقرةسورة  

 އެބަސްފުޅު ވިސްާނ މޭރުންވުމަށްފަހު.     =  ެއއީ ކުށެއްަކްނ  َحالއެީމހުން ދެނެތިޭބ( .

 (َحالދެނެތިބި 

 މާނެ  ِإْجَماِلى   

ުކރެްއވީމެވެ. ކަލޭމެން އޭާނަގއި )އެބަހީ އެމަރުވީމީާހގެ ަގއިގަ( ޭއެގ  وحىފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (73)

)ދެން ެއމީހުން އެެގރި ކަިތލަިއ އެެގރީެގ ކޮންމެވެްސ ތަނަކުްނ  !އެބަހީ ެއގެީރގެ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކުްނ ޖަހަިއލާށެވެ.

މަރުވެފަިއ އެވާމީާހގެ ގައިާގ ޖަހަިއލުމުން އެމީާހ  أعلم والّلوމާކަޅުވާމަހުން ނުވަތަ ބޮނބިފަޅިން ނުވަތަ ުދލުން... 

ެއ އަންަގވަނީ(  الّلوދީފަިއ އަލުްނވެްސ އިހުއޮތްގޮތަްށ މަރުީވއެވެ. ދެން  خَبދިރިގެން ތެދުވެ އެމީހާ ަމރައިލިމީާހގެ 

 ِفكرއަށްޓަކައި( ދިރުްއވާނީ ެއފަދައިންނެވެ. އަދި ކަލޭމެްނ ބުއްދިކޮށް ވިސްނާ  قيامة) تعاَل الّلوމަރުވެފައިވާތަކެިތ 

ކާއި ހެކިަތއް ކަލޭމެނަށް އެަކލާނެގ ތަ دليلތެރިަކމުގެ(  قدرةކުރުމަށްޓަކައި އެަކލާނގެ )ެއއްކަުއވަންތަކަމާއި 

 ދައްކަވައެވެ. 

އަށްަފހުވެސް( ަކލޭމެންގެ ހިތްަތއް ަހރުެވ ގާވެއްެޖއެވެ.  ُمْعِجَزةހު )އެބަހީ އެބޮޑު ފަދެން އެއަށް (74)

 އެހިތްތައް ިހލަފަދައެވެ. ނުވަތަ ެއއަށްވުެރވެސް ަހރުކަށިވެްއޖެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ިހލައިގެެތރޭގަިއެވސް 

ނޑު ފެޅިގެން އެއިްނ އާރުަތއް ދެމޭިހލަވެެއވެ. ައދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭގެެތރޭގަިއ އެިހލަ ކުދިކުިދެވ  ހިލަގަ

އަްށ ބިރުްނވެްއޭޓ  الّلوފަޅަފަޅައިގެންގޮސް އެއިްނ ފެންނުކުންނަ ހިލަެވއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭގެެތރޭގަިއ 

 ނުެވއެވެ. الّلوވޮޑިގެްނވާ ކަަލކުކަމުގަިއ  ވެ َغاِفلُ ހިލަވެެއވެ. އަދި ކަލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކުްނ 

( ކަލޭމެން ފަހެ އެމީހުން )އެބަީހ !ްނނޭވެ. ُمؤمنއަށް އީމާންވެގެްނވާ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمد)އޭ  (75)

 )ދެބައިމީހުން އެކަްއޗެއްކިއުމަށް( ތެދުކޮށް ކަލޭމެނާ ެއއްގާންޏަށް ެއރުމަށް ން( ކަލޭމެން يهودىގެ  إْسَرائيل َبىِن 

( ހަމަކަަށވަރުން ޭއެގ !ކަލޭމެން ދަހިވެތިވަީނހެއްޔެވެ؟ )އެކަމަކު އެމީހުްނގެ ކަްނހުރިގޮތް ނިކަން ދެކޭށެވެ.

ެގ ބަސްފުޅު ައހާކަމުގަިއވެއެވެ.( ދެްނ  توراةބާވަިއލެއްިވ  الّلوގެ ބަސްފުޅު އަހާކަމުަގއިވިެއވެ. ) الّلوއެއްބަޔަުކ 

ހުންނަށް އެބަސްފުޅު ރަނގަޅަށް ވިސްިނ މޭރުންވުމަށްފަުހ އެބަސްފުޅު އެމީހުްނ ބަދަލުކޮްށ ހަދާކަމުަގއިވިއެެވ. އެމީ

ންނެވެ.( އެމީހުްނ އެކަން އެކުރަީނ ެއއީ ކުށެއްކަާމ ބޮޑުނުބައިކަމެއްކަްނ  َعاملُِ )އެއީ އެމީހުންެގ ެތރޭގައިތިޭބ ބައެްއ 

 ތެދުކުރާނެހެއްެޔވެ؟( ަބޔަކު ަކލޭމެންގެބަސް ރަނގަޅަށް އެނގިތިެބގެންނެވެ. )މިވަރު
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ާއަދި އެމީހުން ަބއްދަލުެވއްޖެއްޔ     = (އީމާންެވގެންވާމީހުނާ. زلّمد )ްގެފާނަށ 

   =  / .ެންގެމީހުން ބުެނއެވެ. يهودىއެމީހުން ބުނެއެވ    = .ެއަުހރެމެން އީމާންވެއްޖައީމުެއވ   

 = .އަދި ހުސްެވއްޖެއްޔާ / އެަބހީ ެއކަނިވެއްޖެއްާޔ        =  އޭެގ އެއްބަަޔުކ

 އަނެއްބަޔަކާއި.   = ).ެއެމީހުްނ ބުނެެއވެ. )އެބަީހ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަްށ ބުނެއެވ     

 ކަލޭމެްނ އެމީހުނަްށ )އެަބހީ އީމާންވީމީހުނަށް( ކިޔައިެދނީހެއްޔެވެ. =       = (زلّمد 
ަގއިވާ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  توراةކަލޭމެނަށް ައންގަވާފައިވާ ތަކެތި. ) تعاَل الّلوގެފާނުންގެ ސިފަތަކުގެެތރެއިން( 

 ސިފަފުޅުތައް(        =  ްةއޭގެ ސަބަބުން އެީމހުން ކަލޭމެންގެމައްޗަށ   ކުރުމަށް. قائم ُحجُّ

   =  ގައި. َحْضَرةެގ  َربّ ކަލޭމެންެގ     =  ފަެހ ކަލޭމެނަްށ ެއއްޗެްއ

 ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ؟ )ބޮލެއްނެީތހެއްޔެވެ؟(     = .ެއެމީހުންނަށް ަފހެ ނޭނގޭބާަވއެވ   

  =  ްދެނެވޮޑިގެންވާކަން. / ދެެނވޮޑިގަންނަވާކަން. الّلوހަމަކަށަވަރުނ       = އެމީުހްނ

 ސިއްރުުކރާކަންތައް.      = .ިއަދި އެީމުހން ފާޅުކުރާކަންތަކާއ    =  އަިދ

  ންގެެތރޭގައި ލިޔެކިޔާން ޭނނގޭމީހުންވެއެވެ. يهودىއެމީހުންގެތެޭރގައި އެބަީހ     = 

  އެމީހުންނަށް ފޮތްނޭނގޭ. / ފޮތުަގއިވާެއއްޗެްއ ނޭނގޭ.   =  ْيدُ ހަަމކުރެޭވ ތަެކއްމެނުވީ. އެޭދ  أُمّْ

 އެދުންތަކެއްމެނުވީ.    = .ެއަދި އެމީހުން ނުވެެއވ       =  .ީހަމަހީުކރާ  ކަމުަގއިމެނުވ

       ެހުއްޓެވެ. َعَذابހުއްެޓވެ. / ނަރަކައިެގގަދަ  َوْيلُ ފަހ        = ފޮްތ

 ލިޔާމީހުންނަށް.     =  .ްއެމީހުްނގެ އަތްތަކުނ      = .ާދެން އެމީާހ ބުނ     

   =  ީން ބާަވއިލެްއވިފޮތެކެވެ. حضرةގެ  الّلوންނެވެ. / އެބަހީ މިއީ  حضرةގެ  الّلوމިއ      

 އެއިން އެމީހުންގަތުމަށް. )އޭތި ބަަދލުކުރުމަށް.( =    = .ްކުޑައަގަކަށް. / ދުނިޔޭެގ ކުޑައެތިކޮޅަކަށ 

     =  ަހުއްޓެވެ. َعَذابފަެހ އެމީހުނަށް ގަދ           =  އެމީހުްނގެ އަތްތަްއ

 އެލިޔުނުތަކެތީން.    =  ަހުއްެޓވެ. َعَذابއަިދ އެމީހުންނަށް ަގދ       = 

 އެމީހުން ހޯދަިއގަތްތަކެތީގެ ސަބަބުން.     = .ެައދި އެމީހުން ބުންޏެވ       = 
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  އަހުރެމެންގަިއގާ )ަނރަކަިއގެ( ައލިފާން ނުބީހޭެނއެވެ.       =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ )މަުދ(  َعَددُ ކަ

 ދުވަސްކޮޅަކުމެނުވީ.  =  އެވެ.( ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ. الّلو رسول)ޭއ     = .ކަލޭމެްނ ހިފީެހއްޔެެވ

 )އެގްރީމެންޓްުކރީހެއްެޔވެ.(     = ކަށަަވރެއް. َعْهدُ  (ން )އެގޮުތގެމައްޗަށް حضرةގެ  الّلو   

    = ވެވޮޑިނުަގންނަވާ ހުއްެޓވެ. ِخاَلفُ  الّلوފަެހ އެހެްނވެއްޖެއްާޔ   =  އެކަލާނެގ އެުކރެްއިވ

  އަށް. َعْهد   = .ެ؟ނުވަަތ ަކލޭމެން ބުނަނީެހްއޔެވ     = ެގ މައްޗަށް. الّلو    

   = .ިކަލޭމެނަްށ ނޭގޭތަކެތ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެފާނަްށ ީއމާންވެގެންވާމީހުންނާ( ބައްދަުލވެއްޖެއްާޔ  زلّمد) –ން  يهودىއެަބހީ  –އަދި އެީމހުން  (76)

ން އެމީހުންކަަހަލ  يهودىން ބުނާނެެއވެ. އަހުރެމެންވެސް ީއމާންވެއްޖައީމުއެވެ. ދެން މި  يهودىއެމީހުންގެގާތު މި 
 مؤمنންނާެއކުވެ )އެހެންމީހަކުނެތި( އެކަނިވެއްެޖއްާޔ އޭގެ ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުނާެނއެވެ. ) يهودىއެހެން 

ބާވަިއލަްއވާފައިވާތަކެިތ  تعاَل الّلوންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާަހކަދެއްކި މީހުންނަށް އަެނއްމީހުން ބުާނނެއެވެ.( ކަލޭމެނަށް 
 مؤمنތައް( ކަލޭމެން އެ خَبގެފާނުންގެ ސިފަފުޅުތަކާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ زلّمدގައި ބާަވއިލަްއވާފައިވާ  توراة )އެބަހީ

ةގައި އެމީހުން ަކލޭމެންގެމައްޗަށް  حضرةގެ  َربّ )އޭރުްނ ވާނެގޮތަކީ( ކަލޭމެންެގ  ؟ންނަށް ކިޔައިދެނީ ެހއްޔެވެ  ُحَج
  ނުުކރަނީހެްއޔެވެ؟ ِفُكرُ ދައްކާނީެއވެ. )ޭއރުން ކަލޭމެްނ ދަށުވީއެވެ.( ކަލޭމެން ފަެހ އެއްޗެްއވިސްނާ  دليلކޮްށ  َقائم

 އެއަްނގަވަނީ  تعاَل الّلو އޭގެޖަވާބުގައި 
ދެނެވޮޑިގަންނަާވކަން އެމީހުންަންށ  تعاَل الّلوއެމީހުން ިސއްރުުކާރ ތަކެއްާޗިއ އަިދ ފާޅުކުރާތަކެތިެވސް  (77)

 ވެ. ފަހެ ނޭގޭބާވައެ 
ىُّ ްނގެތެރޭަގއިވެްސ  يهودىއަދި ެއ  (78) ްނ ވެއެވެ. އެބަީހ ިލޔެކިޔާން ނޭޭގ މީހުންެވއެވެ. އެމީހުްނކުާރ  اُمّْ

يدُ  ެގ  الّلوވެގެންނުވާ ކަންތައް  حقّ ތަކަކާއި އެދޭއެދުންތަެކއްމެނުވީ އެމީހުންނަކަށް ނުެވއެެވ. )އެމީހުންނަށް  أمّْ
 ުކރާ ބަެއކެވެ.( އެީމހުންނަކީ ހަަމ ީހކުރާބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީނުެވއެވެ. أّميدން ލިބުމަްށ  حضرة
ން ބާވަިއލެއްިވ ފޮތެކޭ ބުނާމީހުންަންށ  حضرةގެ  الّلوފަހެ ތިމާމެންގެ އަތްތަކުްނ ފޮތްލިޔެފަިއ މިއީ  (79)

ހުން ެއގޮތަށް ކަންތަްއ ންގެ ެތރޭގަިއވެއެވެ.( އެމީ  يهودىހުއްެޓވެ. )އެފަދަ ީމހުންވެސް އެ  َعَذابނަރަކައިެގ ގަދަ 
ތަްއ  حكمގެ ފޮްތ ބަދަުލކޮށް  الّلوއެކުރަީނ ކުޑައަގަކަްށ ެއވިއްކަިއލުމަށެވެ. )ދުންޔަީވ ކުޑަކުަޑ ފައިދާއަކަށްޓަކަިއ 

ހުއްެޓވެ. އަިދ  َوْيلُ އޮޅުވަނީއެވެ.( ފަހެ އެީމހުންގެ އަތްތަކުން އެމީހުން ެއލިއުުނތަކެތީގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް 
 ުހއްޓެވެ. َعَذابެއ ހޯދައިގަްތ ތަކެތީެގ ސަބަބުން އެީމހުންނަށް ނަރަަކއިގެ ގަަދ  އެމީހުން

ނޑައެޅި  (81) ވެގެންާވ ކުޑަދުވަްސކޮޅަކުމެނުވީ އަހުރެމެްނ ގައިާގ އަލިފާްނ  َعَددُ އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ. ކަ
ޅީސް ދުވަހެވެ. ދެން އެނިމުނީއެވެ.( ނުބީހޭނެއެވެ. )އެއީ ައހުރެމެން ޅަގެރިއަށް އަޅުކަންކުރި މުއްަދތަށެވެ. އެއީ ސާ

އެއްކޮްށ  َعْهدُ ގަިއ  حضرةެގ  الّلوެއވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ. ތިޔަގޮުތގެމަްއޗަށް ަކލޭމެން  الّلو َرُسولއޭ 
ެވ  خالفާއއި  عهدއެަކލާނގެ  تعاَل الّلوފަެހ އެހެންކަމަްށވަންާޏ  ؟އެގްރީމެންޓެްއވެފައިވަނީެހއްޔެވެ

 ؟ގެ ަމއްޗަށް ަކލޭމެން ބުނަނީހެްއޔެވެ تعاَل الّلوނަށް ޭނގޭ ކަންތަްއ ންނެއެވެ. ނުވަަތ ކަލޭމެވޮޑިނުގަންނަވާ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ްގެމައްޗަްށ ދޮުގހަދަނީއެވެ.( الّلوާއއެކެވެ. )އެމީހުނ        =  / ާނުބައިކަެމއްކޮށްފިމީހ

 ނުބައި ކަންތަްއކުރާމީހާ.        = ިއޭާނ  ތައް އްކަންަތަައަދި އޭނާެގ އެނުބައ

 އިފި.ލަލާވަށަ     = ުނީ.ންފަހެ އެފަދަމީހ      = .ެނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވ  

      = .ެއެމީހުން ދެމިތިބޭީނ ހަަމ އެތާނގަެއވ     =  ައިދ

 އީމާންވެއްޖެމީހުން.      =  ްކުރި. عمل صاحلއަިދ އެމީހުނ     =  ފަެހ

 އެފަދަމީހުންނީ.       = .ެުސވަުރގޭެގ އެުކވެރިންނެވ        = 

 އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގައެވެ.     = .ުައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިތްެޕވިހިނދ     

   = ކަަށވަރު. َعْهدންެގ  ِإْسَرائيل َبىن       = ނޫން ަފރާތަކަށް ކަލޭެމްނ  الّلو

 އަޅުކަން ނުކުރާެށވެ.           =  ްެށވެތެރިވާ إْحَسانއަިދ މަިއންބަފައިންނަށ.!     

 ަެ މީހުންނަށާއި.5އަދި ގާތްތިމާގ =      =  ިންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާ. يَِتْيمُ އަދ 

    = .ެއަިދ ަކލޭމެން ބުނާށެވ!         =ްރަނގަޅުބަސް. ނަށްމީސްތަކުނ    

  =  ުކުރާެށވެ. قائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދ!      = .ެއަދި ކަލޭމެން ޒަކާތްދޭށެވ!   

     =.ެދެން ކަލޭމެން އެނބުރި ުފރަގަސްދީފީމުެއވ     =  ކަލޭމެންުކެރ

 މަދުބަޔަކުމެނުވީ.     =  ްحال ދެކޮޅުހަދާަކޭލމެނ.       =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިތްޕެވިހިނދު.   =  ެކަށަވަރު. َعْهدُ ކަލޭެމންގ       = 
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  (!)އެަބހީ ަކލޭމެން ެއއްބަޔަކު އަނެއްަބޔަކުެގ ލެިއ ނުއޮޮހރުވާށެވެ. !ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ ެލއިނުއޮޮހރުވާށެވެ.

      =  ްއެއްަބޔަުކ އަނެއްބަެއއް ނުެނރޭށެވެ.!  ަތއް ނުނެރޭށެވެ. نفسއަިދ ކަލޭމެްނ ަކލޭމެނ 

     = .ްކަލޭމެންެގ ޮގވަތި ގެޮދރުނ       =  ްَرارދެން ކަލޭމެނ  ެވ އެއްބަސްވީުމއެވެ. إق ْ

       =  ާحالވެގެންާވ  َحاِضر. / ނުވަތަ حالކަލޭމެން ހެކިެވގެންވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގެމައްޗަށް ޮދގުހަދަނީއެވެ.( ނުބައިަކންތައްކުރާމީހާ އަދި އޭނާގެ ކުާށއި ނުަބިއ  الّلو)އެމީހުން  !އާއެކެވެ. (81)

 އެީމހުންނަކީ ަނރަކަިއގެ އެުކވެރިންނެވެ. އެީމހުން ދެމިތިބޭނީ އެާތގައެވެ.  !އޭނާ ލާވަަށއިލައިފިމީހުްނ ދަންނައެވެ.

ަވރުގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ. ެއމީހުންނަކީ ސު !ކުރިީމހުން ދަންނައެވެ. عمل صاحلއަދި އީމާންވެގެްނ  (82)

 އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާަގއެވެ. 

ކަށަވަުރ ހިތްޕެިވހިނދު )ހަނދާންކޮްށ  َعْهدންގެކިބައިްނ  إْسَرائيل َبىِن އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  (83)

އަދި މައިންބަފައިންނަށާިއ  !އަށްމެނުީވ އަޅުކަން ނުުކރާށެވެ. الّلوކަށަވަަރކީ: ަކލޭމެން  َعْهد( ެއ !ބަލާށެވެ.

އަދި މީސްަތކުންނަށް ަކލޭމެްނ  !ެތރިވާށެވެ. إْحَسانންނަށް  ِمْسِكٌْنُ ންނަށާއި އަދި  يَِتيمގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާިއ 

)މިކަްނކަމުެގ  !އަދި ކަލޭމެްނ ޒަކާތްދޭށެވެ. !ުކރާށެވެ. َقائمރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާށެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ ނަމާުދ 

ކަށަވަރު ހިފުމަށްފަހު( ދެން ކަލޭމެންުކރެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ އެކަމަށް ފުރަގަސްދީފީމުެއވެ. އެީއ  َعْهدމައްޗަށް 

  .ގައެވެ  حال ދުރުެވގަންނައެކަމުން ކަލޭމެްނ 

ކަށަަވރު ހިތްޕެިވހިނުދ  َعْهدންގެ( ކިބައިން  إْسرائيل َبىنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންގެ ) (84)

އީ ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ލެއި ުނއޮހޮުރވުމަށާއި އަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ގޮވަިތގެދޮރުތަކުްނ ( އެ !)ހަނދާންކުރާށެވެ.

ެއއްބަޔަުކ  ލެއި ުނއޮޮހރުވުމަށާއި  ެއއްބަޔަކު އަެނއްބަެޔއްގެ ކަލޭމެން  އެބަހީ ނުނެރުމަށެވެ.

 ެވ އެއްބަްސވީމުއެވެ. إْقرارއެކަމަށް  ދެން ކަލޭމެން ރަނަގޅަށް ހެކިވެތިބެ އަނެއްބައެއްެގގޯތިގެދޮރުްނ ނުނެރުމަށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =.ެދެން އޭ މިތިބަމީހުންނޭވ!       = ެތަްއ  نفسކަލޭމެން ކަލޭމެންގ

 (މަރަނީއެވެ. )ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއް ަމރަނީއެވެ.   = .ެއަދި ަކލޭމެން ެނރެނީއެވ      

 ެއއް / ެއއްޕާޓީއެއް. مجاعةކަލޭމެންުކރެ އެްއ  =      = .ްއެމީހުންގެ ގޮވަތި ގެޮދރުނ     

  = ).ްަކލޭމެން އެމީހުްނގެމައްޗަްށ އެީހވެ ާވގިެވރިވަނީެއވެ. )ގޮވަތިގެޮދރުން ެނރުމަށ        

 ެތރިވުމުެގގޮތުން. َعَداوةފާަފވެރިގޮތުންާނ  =         =  އަިދ ކަލޭމެންގާތަްށ ހައްަޔރުވީމީުހްނ

 ގެނެވިއްޖެއްޔާ.    =  ްނަގަނީއެވެ. ِفْديَ ةަކލޭމެން އެމީހުން އަތުނ      =  ައިދ

 ވެގެންވެެއވެ. َحَرامއެކަން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް    = .ްއެމީހުން )ގޯިތގެދޮރުން( ނެރުނ     =

 އަޅެ ފަެހ ަކލޭމެން އީމާންވަނީހެއްެޔވެ؟    = .ްފޮުތގެއެއްބަޔަށ     = 

 ؟ އަދި ފޮތުެގ އަެނއްބަޔަށް ކަލޭމެްނ ކާފަުރވަނީހެއްެޔވެ.    =  ުނވެއެވެ. َجَزاءފަެހ     

   = .ެއެފަދައިން ކަންތައްުކރާމީހުންގ   = .ްކަލޭމެން ުކރެނ   = 

 ދެރަނިކަމެތނިކަންމެނުވީ.        =  ެގައި. َحَياةދުިނޔޭގ       =  ިةއަދ  ِقَيام

 ދުވަހުން.  = ެވޭެނއެވެއްއެީމހުން ރައްދުުކރ!.        =  އަށް. َعَذابއެންެމ ގަަދ 

      =  ިވެވޮޑިގެްނވާކަލަުކަކމުގައި ނުެވއެވެ. َغاِفلُ ީއ  الّلوއަދ       = ކަލޭމެްނ

 ކުރާކަންތައްތަކުން.     = .ީނޑައެޅިގެން ެއމީހުންނ  ކަ       =  ދުނިޔޭެގ

 ހޯދިބައެެކވެ. َحَياةގަތްބައެެކވެ. ދުނިޔޭެގ  َحَياة   = ދީފައި. آخرة      = ފަެހ

 އެމީހުންގެކިބައިްނ ުލއިނުވެވޭުހއްޓެވެ.   = َُعَذاب         = ިَنْصرُ އަދ 

 ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ އެީމހުން ުނވެއެވެ.         =  ިއަްށ  الّسالم عليو ُموسىއަދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވީމެވެ.  = ( ްَتوراةފޮތ)             =  ައިދ
 ގެަމއްަޗށް  شريعةުކރެއްވީެމވެ. )އެ  تَ َبعَ ބޭަކލުން ވިިދވިދިގެން  َرُسْولއެކަލޭގެފާނަށްފަުހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 
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 (ގެންނެވީމެވެ.           = ި( އަްށ الّسالم عليو) عيسىގެފާނުން ގެދަރިަކލުން  َمْرميَ އަދ

 ދެްއވީމެވެ.ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = دليلކަން ތެދުކަމުގެަމއްޗަށް  َنىبަތއް / އެއީ އެަކލޭގެފާނުން  دليل 

 ތަކެވެ. ُمْعِجَزةކުރާ      =.ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެކަލޭގެފާުނ ގަދަުކރެއްވީމެވ     = 

 އެވެ.( الّسالم عليو ِجَْبِيلމެދުެވރިުކރައްވަިއ )އެީއ  اْلُقُدس ُرْوحُ       =  އަޅެަފެހ

 ؟ބޭަކލަުކ ވަޑައިގެންެނވި ކޮންމެހިނދެއްގައިހެްއޔެވެ. َرُسْولކަލޭމެންގެގާތަްށ          = 

 ތައް ނޭދޭ ކަންކަމާިއގެން. نَ ْفسُ ކަލޭމެންގެ     =  ްެވރިވަނީ، ބޮޑާވަނީ. ِكبُ رُ ކަލޭމެނ       

 ފަހެ ކަލޭމެން  ޭއގެ ބައެއް ބޭަކލުންދޮގުުކރީމުއެވެ. =       = އަދި ަކލޭމެން ޭއެގ

 ބައެއް ބޭަކލުން  ަމރާހަދަނީއެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 މިތިބަމީހުންނޭވެ! ދެން ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަނެއްބައެްއ މަރަިއ އަދި ކަލޭމެންކުެރ ެއއްބަަޔކު އޭ  (85)

ތެިރވެވޭނޭގޮތުްނ  َعَداوةެނރެ ހަދަނީެއވެ. ފާފަވެރިެވވޭނޭގޮތުންނާިއ   އެމީހުްނގެ ގޮވަިތ ގެދޮރުން  އަނެއްބަޔަކު 
رُ ނީެއވެ. އަިދ ަކލޭމެންގެގާތަްށ ކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ އެކަންުކރުމަށް އެހީެވ ވާގިވެްސ ދެ ންގެގޮުތގަިއ އެމީހުްނ  أِسي ْ

ހިފަނީއެވެ. އަިދ ެއމީހުން ގޮވަިތ ގެދޮރުްނ ނެރުމަީކ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ  ِفْديَ ةގެނެވިއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނ އެމީހުންެގ 
ނޑައެޅިގެންވާ  އަނެއްބަޔަށް ަކލޭމެްނ  ވެފައި إْيانކަމެކެވެ. އަޅެ ފަހެ ކަލޭމެން ފޮތުގެ އެއްބަޔަށް  َحَرامކަ

ެއއް ކަުމގައި ދުިނޔޭގަިއ  َجَزاءކާފަރުވަނީހެްއޔެވެ؟ ަފހެ ަކލޭމެންކުެރ އެފަަދ ކަންަތއްކުރާމީހުންެގ 
އަށް އެީމހުން ރައްދުކުެރވޭހުއްެޓވެ. އަިދ  َعَذابދުވަހުްނ އެންެމގަދަ  ِقَيامةދެރަނިކަމެތިކަންމެނުވީ ނުެވއެވެ. އަިދ 

 ެވވޮޑިގެން ނުެވެއވެ.  َغاِفلُ  تعاَل الّلوތަކުން ކަލޭމެންކުާރ ކަންތައް
ދުވަހުްނ  آخرةގަތްަބއެކެވެ. ) َحَياةދީފާ ދުނިޭޔގެ  َحَياةގެ  آخرةކަނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެއީ  (86)

ލުއިުނވެވޭ ުހއްޓެވެ. އަިދ  َعَذابދުވަހުން  آخرةއެމީހުންނަށް އެއްވެސް ނަސީެބއްނެތެވެ.( ފަހެ އެމީހުްނގެކިަބއިން 
 ލިބޭނޭބަޔަުކ ކަމުަގއިވެސް އެމީހުން ނުެވއެވެ.  نصر

ދެއްވީމެވެ.(  توراة( އަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ ފޮތްދެއްވީމެވެ. )عليو الّسالم) موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން  (87)
ބޭކަލުންނެްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮުނއްވީމެވެ.  َرُسولއަދި އެަކލޭގެފާނަށްފަހު އެކަޭލގެފާނާ ިވއްދައިގެްނ އެތަްއ 

 دليلވެގެންާވ  بَ َيان( އަްށ عليو الّسالم) عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުން  مرميގެމައްޗަށެވެ.( އަިދ  شريعةގައިވާ  توراة)
ަތކެވެ.(  معجزةުކާރ  دليلކަްނ ތެދުކަމުގެމައްޗަްށ  َرُسولތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެްއވީމެވެ. )ެއީއ އެކަޭލގެފާނުންެގ 

ންނޭވެ.!(  يهودىދެއްވައި ގަދަކަން ދެއްވީެމވެ. )އޭ  نصرއްަވއި ެއކަލޭގެފާނަށް މެދުވެރިުކރަ جبًنل عليو الّسالمއަދި 
رُ ބޭކަަލކު ަވޑައިގެންނެވި ކޮންެމހިނދެއްގަިއ ަކލޭމެން ބޮޑާެވ  َرُسولނޭދޭކަމަކާިއގެން  َىَوى نفسފަހެ ަކލޭމެންެގ   ِكب ْ

ޮދގުކޮްށ އަިދ ކަލޭމެްނ އަެނއްބައިބޭކަލުްނ   ވެރިވާންީވހެއްެޔވެ؟ ދެްނ އަިދ ކަލޭމެްނ  އެތަނުްނ އެއްބަިއބޭކަލުން
 މަރަންވީހެއްެޔވެ؟
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއަިދ އެީމހުން ބުްނޏެވ      = .ެައުހރެމެންެގ ހިތްތައްވަީނ އުރަެލިވ ބަންދުވެފައެވ   

 ؟ )އެހެންނޫނެވެ.( އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ. =   = ެލއްވީެއވެ. َلْعَنةއެމީހުންނަށް  الّلو  = 

  އެމީހުންގެ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުން.       = އީމާންވަީނ ދާދި މަދުންނެެވ. ފަެހ އެމީހުްނ

 / ނުވަތަ އެމީހުންުކރެ އީމާންވަީނ މަދުބައެކެވެ.        ްއެމީހުންގެ ގާތަށް އަިއ ހިނދުނ  = 

    ްފޮތެއ =        ން َحْضَرةގެ = هللا       ާحال = ތެދުކުރ      =

 އެތި )ފޮތް(އެމީހުންގެ އަތުަގއިވާ       .ެއަިދ މީގެ ކުރީގައި އެމީހުން ވިެއވ =        

  އެދޭ ކަމުަގއި( )ކާމިޔާބަށް އަށް އެދޭ ކަމުގައި فَ َتح=         ްކާފަރުވީ މީހުންގެ ަމއްޗަށ = 

      ިހިނދުން= ދެންފަހެ، އެމީހުންެގ ގާތަށް ައއ       ިއެމީހުންނަށް އެނގިފައިާވ ެއތ = 

    .ެއެޔަށް އެމީހުން ކާފަރުީވއެވ =       ެހުއްެޓވެ. َلْعَنةގެ هللا = ފަހ    

    ްކާފަރުންގެ މައްޗަށ =           =  ެއ އެއްަޗކަށް އެމީހުްނެގ

  އެތި ނުަބއިވެގެންެވއެވެ.ިވއްކަިއލި ތަްއ  نَ ْفسُ   = ާރުވުމެވެ.ފި  ެއއީ އެމީހުން ކ     

  =ބާވައިެލއްވި ތަކެްއޗަށް. الّلو   = .ްދެޮކޅުވެރިކަމުގެ ގޮތުނ      = الّلو 

  ބާވައިލަްއވާކަމަށްޓަކައި.  =  ެވަންތަކަމުން. َفْضلއެަކލާނގ        =  އެކަލާނެގ

  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެއްގެމަްއޗަށް.   = .ެއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންކުރ        =  ފަެހ

 ީވ ކޯފާާއއިގެންނެވެ. ُرُجوعއެމީހުން އެނބުިރ       = .ްކޯފާެގ މަްއޗަށ     = އަިދ

 ކާފަރުންނަށްހުރީ.    =  ެއކެވެ. َعَذابއިހާނާްތތެރިވެގެންާވ      = 

 ންނަށް ބުެނވިއްޖެއްޔާ( يهودىނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ )އެބަހީ ންއަދި އެމީހު   .ެކަލޭމެން އީމާންވާށެވ!   

   = ެގފާނަށް ބާވަިއލެއްވިތަެކއްޗަށް.( زلّمدބާަވއިލެްއވިތަކެއްޗަށް. )އެބަީހ  الّلو    =  އެމީުހްނ

 ައހުރެމެން ީއމާންވާނީ. =  ބުންޏެވެ. / އެބަީހ ބުނާނެއެވެ.       =  އަުހރެމެންނަްށ

 އަށެވެ.( توراةއަށް ާބވައިލެްއވުނު  الّسالم عليو موسىބާވައިލެްއވުނު ަތކެއްޗަށެވެ. )އެބަީހ    =  ައިދ
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 އެމީހުން ކާފަރުވަނީެއވެ.     =.ްޭއގެފަހުެގ ތަެކްއޗަށ     =  އެވެ.  حقّ އަިދ ެއއީ ހަަމ

 އެވެ. حقّ ެއީއ ހަަމ  قرآنއެބަހީ ކީރިިތ          =  ( توراةއެމީހުންާނ އެކުާވއެިތ )އެބަީހ

  .حالތެދުކުރާ   =  ޭ( ަކލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ. الّلو رسول)އ!    =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

  ؟މަރަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ    = ބޭކަލުން. َنىب ގެ  الّلو    = .ްމީގެކުރިނ     

   =  ީންކަމުގަިއވަންޏާ.  مؤمنަކލޭމެންނަކ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى  ެ

އަދި އެމީހުްނ ބުންެޏވެ. ައހުރެމެންެގ ހިތްަތއް ިމވަނީ އެއްޗެްއ ނުވިސްނޭޭނ ގޮތުްނ ބަންުދެވ  (88)
 َلْعَنةއެމީހުންނަށް  الّلوއުރަެލވިފައެވެ. އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނެވެ.! އެީމުހންގެ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުން 

 ށެވެ. / ނުވަަތ އެމީހުންުކރެ އީމާންވަީނ މަދުބައެކެވެ. ލެއްވީެއވެ. ފަހެ އެމީހުން އީމާްނވަނީ ދާދި މަދުމިންަވރަކަ

ން އެމީހުންގެ ގާތަށް ފޮތެްއ  حضرةގެ  الّلو َحال( ތެދުުކރާ َتوراةއަދި އެމީހުންެގ އަތުގަިއވާ ފޮތް ) (89)
ްނީވ ބާވައިލެްއވިހިނދުން. )އެމީހުން އެފޮތަށް ކާަފރުވީެއވެ.( އަދި އެމީހު قرآنބާވައިލެްއވިހިނދުން އެބަީހ ކީރިިތ 

ލިބުްނ  فتحއާއި  نصرކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވުުމގެކުރިން( ކާަފރުންގެ މަްއޗަށް  َرُسولގެފާނުން  زلّمدއޭގެކުރިން )އެބަހީ 
އަކު ވަޑަިއގެންފާނެއެވެ. ދެްނ އޭރުްނ އަުހރެމެްނ نىبއެދޭކަމުގައެވެ. އަދި އެީމހުން ބުނަނީވެްސ "ދާދި އަވަހަކަްށ 

ގެމީހުން މެރިގޮތަށް ަކލޭމެން މަރާނަމުއެވެ."  إَرمމީހުންނާއި  ގެ َعادނގުރާމަކޮށް އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގައި ހަ
 ބޭަކލަކުވެްސ ވަޑައިގަންނަވާީނ އެމީހުންގެެތރެއިން ކަމަެށވެ. نىبމިއެވެ. އެމީހުން ހީކުީރ އެ 

ކަމާއިގެން ވަޑައިގަތުމުން އެމީހުންނަްށ  َرُسولގެފާނު  زلّمدދެންފަހެ އެމީހުންގެގާތަްށ އެަކލޭގެފާނު އެަބހީ 
ކަމަށް ކާަފރުވީެއވެ. ަފެހ  َرُسولގެފާނުްނގެ  زلّمدކުރިންސުެރ އެނިގ ބަޔާންެވގެންާވ ކަންތައްތަކަްށ ކާފަުރވީެއވެ. 

 ހުއްޓެވެ.  َلْعَنةެގ  الّلوކާފަރުންގެމައްޗަްށ 
ެވގެންވެއެވެ. އެީއ އެަބހީ: އެމީހުްނ ދިްނ ތަްއ ވިްއކައިިލ އެިތ ނުބައި  نَ ْفسُ އެ އެއްޗަކަށް އެމީުހންގެ  (91)

ބާަވއިލަްއވާ ތަެކއްޗަްށ  الّلوއަްށ ކާފަުރވުމެވެ.  الّلوއެއްޗަކީ އެމީހުންެގ ނަފުސުތަކެވެ.އަދި އެީމހުން ގަްތއެއްޗަީކ  
لَ فَ އެަކލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެކަާލނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ  الّلوކާފަރުވުމެވެ. ެއއީ   ْض

ާއ  َنىب( ާބވައިަލއްވާީތ އެކަާމ ދެކޮޅުވެިރކަމުެގގޮތުންނެވެ. )އެމީހުްނ ީހކުީރ ފަހުޒަމާނުެގ وحىވަންތަކަމުން )
 ްނގެ  َعَرِِب ްނގެތެރެއިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ  يهودىވަޑައިގަންނަވާނީ އެމީހުްނގެ ދަރިކޮޅުންކަމަށެވެ. 

 َحَسدَ ހަކަށް ުނވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ދެކޮޅުެވރިވެ އެކަލޭގެފާނަްށ ްނގެމީ يهودىތެރެއިން އެަކލޭގެފާނުވެަފއި 
ވެރިވެ ރުޅިވެިރވެ އެަކލޭގެފާނު ައވަާހރަކޮށްލުމަށް މަަސއްކަތްކުރީެއވެ.( ދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރިދިަޔީއ 

ގެފާނަްށ  زلّمدިއ އަިދ ކޯފާގެމައްޗަްށ ކޯފާޔާއިގެންެނވެ. )އެީއ އެމީހުން ޅަެގރިޔަްށ އަޅުކަންކުިރކަމުެގ ކޯފާއާ
 އެވެ. َعَذابކާފަރުވީކަމުެގ ކޯފާއެވެ.( އަދި ކާަފރުންނަށްހުީރ އިހާނާތްެތރިެވގެންވާ 

دބާަވއިލެްއިވ ތަކެއްޗަްށ ަކލޭމެްނ އީމާންވާޭށ ެއމީހުންނަށް ބުނެވިއްެޖއްާޔ )އެބަީހ  الّلوއަދި  (91)  زلّم
ގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވިތަެކއްޗަށް ަކލޭމެން އީމާންވާޭށ ބުނެިވއްޖެއްޔާ( އެީމހުން ބުނަނީ ައހުރެމެން އީމާންވާީނ 

އަެށވެ.( އަިދ  توراةއަށް ބާަވއިލެްއވި  الّسالم عليو موسىއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ބާަވއިލެްއވުނުތަކެއްޗަެށވެ. )އެބަީހ 
އަށް އެމީހުްނ ކާފަުރވަނީއެވެ. ެއ  قرآنއެމީހުން ކާަފރުވަނީެއވެ. އެބަހީ ީކރިތި އޭގެފަހުން ބާަވއިލެްއވުނުތަކެއްޗަްށ 
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لވެސް ތެދުުކރާ  توراةތެެދވެ. އަދި އެއީ އެީމހުންގެ އަތުގައިާވ އެތިވެްސ އެބަީހ  حقّ އަކީ އެކަމަކު ހަމަ  قرآن  حا
)ކަލޭމެްނ ފޮތަށް ކަލޭމެްނ  !ވާށެވެ.( ަކޭލގެފާނު ވިދާޅު!އެވެ. الّلو َرُسولބާވައިލަްއވާފައިވާ ފޮތެެކވެ. )އޭ 

 قتلބޭަކލުން  نىبފޮނުްއވި  الّلوއީމާންވާކަމުގައި ަކލޭމެން ބުނާއިުރ އެއީ ތެދެްއކަމުގައިވަްނޏާ މީގެކުރީގަިއ ކަލޭމެން 
 ވުމަށެވެ. تَ َبعَ ނަށް އަުމރުވެިވގެންވަނީ އެބޭކަލުންނަށް އީމާްނވެ އެބޭަކލުންނާ ން)ަކލޭމެ ؟ކުރީ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ 

ފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރވާންީވ  أمرެގ  الّلوންމަރާ  َرُسولންާނ  نىبގެ  الّلوކަލޭމެްނ ކަލޭމެންގެބަސް ތެދުނަަމ 
 ކީއްވެހެްއޔެވެ؟

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ްވަޑަިއގެންނެވިއެވެ. الّسالم عليو موسىއަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަޭލމެންގާތަށ 

      = ާއާއިގެން.  دليلބަޔާންވެގެންވ      =  .ެإختيارދެން ކަލޭމެން ހިފައިފީމުއެވ 

 ކޮށްފީމުއެވެ.    =.ިޅަގެރ     =.ުއެކަލޭގެފާނަށްފަހ       = 

  حالކަލޭމެން އަނިޔާެވރިެވގެންވާ         =  ކަށަަވުރ  َعْهدُ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ

 ހިތްޕެވިހިނދު.     = .ެއަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ އުފުއްެލވީމެވ    =

  ފަރުބަދަ. طُْورُ      =ެަނށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވި ތަކެތީަގއި ަކލޭމެްނ ންކަލޭމ

 ގަަދޔަށް / ާބރުލާފައި. =  !ހިފާށެވެ.    = .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ކަުނލަިއ އަހާެށވ! 

 )ތިމަންރަސްކަލާނެގ އަމުރުތަކަްށ ކަނުލަިއއަހަިއ ކިޔަމަންާވށެވެ.(      = .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ

 އަހުރެމެްނ އަަހއިފީމުއެވެ.   =  އުރެދިއްޖައީމުެއވެ.އަިދ އަުހރެމެްނ      =  އަިދ

 އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެެތރެއަށް ވަދެ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   =  ގެރި. )އެބަީހ ގެިރއަށް އަޅުކަންކުރުމުެގ

 ލޯބިވެރިކަން.(    =  .ްއެމީހުންެގ ކާފަރުކަުމގެ ަސބަބުނ  = ަކލޭގެާފުނ  ( !އެވެ. الّلو َرُسول)ޭއ

 !ވިދާޅުވާށެވެ.    = ).ެނުބަިއވެގެންާވ އެއްެޗކެވެ. )ުނބައިވެގެންވެެއވ       = 

ކަލޭމެނަީކ އީމާންެވގެްނާވ  =     އެތި.އެ ކަލޭމެންގެ އީމާންކަްނ ކަލޭމެނަްށ އަމުުރކުރާ 

 ބަޔަކުކަމުގައިވަްނޏާ.  =  ޭ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ. الّلو َرُسول)އ!     = 
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 ކަލޭމެނަށް ވާކަމުަގއިވަންޏާ.    = ގެ ޮގވަތި. آخرة      = ގައި،  حضرةގެ  الّلو

 ވެގެން. َخاصّ       =  .ިމީސްތަކުންފިޔަވައ      = .ެފަހެ ކަލޭމެން ަމރުއެދޭށެވ! 

   (!)އަވަހަށް މަުރވުމަށް އެދޭށެވެ.    = .ާކަލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏ 

      = .ެއަދި އެމީހުން އެއަްށ އެބަީހ މަުރވުަމށް ދުވަަހކުވެްސ ނޭދޭނެއެވ      

= ).ްއެީމހުންގެ އަތްތައް އިސްކުިރކަންތަކުން. )ކުިރ ާފފައިގެސަބަބުނ    =  الّلوއަިދ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.     = .އަިނޔާވެރިންނާއިމެުދ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ތަާކއިގެން ަކލޭމެންގާަތްށ  معجزةތަކާއި  دليلބަޔާންެވގެންވާ  الّسالم عليو موسىއަދި ހަމަކަށަަވރުން  (92)
َقاتވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެން ެއކަލޭގެފާނު )  إختيارއަށް( ވަޑަިއެގންނެވުމަށްފަހު ކަލޭމެން ިއލާހެއްކަުމގައި ޅަގެިރ  ِمي ْ

 !ަގއެވެ. )ދަންނަެއވެ.حالތަކަށް އަނިޔާެވރިވެގެންާވ  نفسކޮށް އެއަްށ އަޅުކަންުކރީމުއެވެ. ެއއީ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ 
 ްއވު މިމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެ ތައްހުރި ގޮތް  عملންގެ ކާބަފައިންގެ  يهودىބާވައިލެއްވިިއރު ތިބި  قرآنމިއީ 

 (أعلم والّلوމެއްވެސް މެއެވެ. 
 ގަިއވާ  توراة( އަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަލޭމެންގެ ކިބައިން )!ންެނވެ. يهودىގެ  ِإْسَرائيل َبىِن )އޭ  (93)

. !ކަށަަވރު ހިތްޕެވިހިނުދ ހަނދާންކުރާެށވެ َعْهدُ އަށް ިކޔަމަންތެރިުވމަށް(  هنىއާއި  أَمر -ުކރުމަށް  عملފަދައަކުން 
ަފރުބަދަ އުފުއްލެވީެމވެ. )އަދި ކަލޭމެނަށް އެންގެވީމެވެ.(  طُْورُ އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

 ملعގަިއވާފަދައަކުން ރަނގަޅަށް  توراةނަށް ދެްއވިތަކެތީގަިއ ގަދައަށް ިހފާށެވެ. އެބަހީ ންތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ
)ދެންފަެހ އެމީހުން(  !ފުޅުތަްއ އަހަިއ ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ. أمرކުރާށެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

ދެންނެވިއެވެ. އަޅަމެން އަހައިފީމުއެވެ. އަދި އަޅަމެން އުެރދިއްޖައީމުއެވެ. )އެބަހީ އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގ 
 ِعْجلފުޅަށް އުރެދިއްޖައީމުއެވެ.( އަިދ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި  أمر ބަސްފުޅު އަހައިފީމުއެވެ. އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ

ނޑުގެތެެރއަްށ  قرار)ޅަގެރިއަށް( އަޅުކަންުކރުމުގެ ލޯބި ވަދެ  –އަށް  ވެްއޖެއެވެ. )އެއީ އެއްެޗއް ކަިއލީމާ ހަށިގަ
( !އެވެ. الّلو رسولންނެވެ. )ޭއ އެއެތި ވަދެ ހަމަެޖހިގެންދާ ގޮތަށެވެ.( ެއހެން އެީވ އެމީހުންެގ ކާފަރުކަުމގެ ސަބަބު

ުކރާކަންތައް ނުބަިއވެގެންެވއެވެ.  أمرނަށް ންކަން އެކަމަކަްށ ކަލޭމެ إْيانކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭމެންެގ 
 ކަލޭމެންނަކީ ތެދުބުނާ މީހުންކަުމގައި ވަންޏާެއވެ. 

ގަިއ ެއހެންމީހުްނ  حضرةގެ  لّلواެގޮގވަތި  آخرة !( ކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ. الّلو َرُسول)އޭ  (94)
ކަލޭމެްނީނ  !ވެގެންވަންޏާ ެދން ކަލޭމެން އަވަހަށް މަުރވާން އެދޭށެވެ. خاصّ ން( ނަށް  يهودىފިޔަވައި ކަލޭމެން )

 (!ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ )އަވަހަްށ އެދޭށެވެ.
 –ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުން  –އަދި އެމީހުންގެ އަތްަތއް އިސްކޮށްފަިއވާ ކަންތަކުގެ ސަަބބުން  (95)

 الّلوދުވަހަކުވެސް އެމީހުން އެކަމަކަްށ ނޭދޭނެއެވެ. މަރުވުމަކަްށ ނޭދޭނެއެވެ. އަދި އަނިޔާެވރިންގެ ކަންަތއްތައް 
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ޭ( އަދި ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދެެކވަޑައިގަންނަވާނީ.!އެވެ. الّلو َرُسول)އ 

       = .ެއެންމެ ދަިހވެތި މީހުންކަމުަގއެވ     =  )ެމައްޗަށް. ގެ  َحَياة)ދުނިޔޭގ  

  =  ިކުިރ މީހުންނަށްުވރެވެްސ )ބޮޑަށް( َشرِْيكُ އަދ     =  އޭގެތެެރއިން ކޮންެމ

  ކުވެސް ލޯބިކުެރއެވެ. / އެދެއެވެ.މީ       = ވާނެނަމައެވެ. )އެްއހާްސ  ُعُمرއެއްހާްސ އަހަުރެގ

 ވުމަށް( ُعُمرއަހަރުެގ    =  ެިދގުކުެރއްވުން ުނވެއެވެ.( ُعُمرއަިދ އެކަްނ ނުވެެއވެ. )އ      = 

  އޭނާ ދުުރކުރާޭނ ކަމުގައި.    =ން. َعَذاب      =  ިދގުކުެރއްވުން. ُعُمرެއ    

 ބައްަލވާވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلوއަދި  =      = .ްއެީމހުންކުރާ ކަންތައްތައ   =  ޭَرُسول)އ 

  !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ.( !އެވެ. الّلو         =َعُدوّ ( އަށް الّسالم عليو) ِجَْبِيل 

 އެއްކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ.  =  ު(.الّسالم عليو) ِجَْبِيلއެބަހީ  –ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކޭލގެފާނ    = 

 ްއވީ ެއކަލޭގެފާެނވެ.ގެނަސްދެ قرآنއެ       = .ްކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅަށ   = ެގ  الّلو

 އިޒުނަފުޅަށް.     =  حالތެުދކުރާ ފޮެތއްކަމުގަިއާވ.         =  އެފޮތުެގ

 ކުރީގަިއވާތަކެތި. )ކުރީގެފޮތްތައް.(      = .ްއަދި ތެދުމަގާއި އުފާެވރިކަމެއްެގގޮތުނ   

 = ތަކުންނަށް.  مؤمن        =  ިއަކުކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ. َعُدوَّ އަށް  الّلوއަދ 

     =  ެންނަށާއި. َرُسولއަދި އެަކލާނގެ ަމލާއިކަުތންނަށާއި އެކަލާނގ     

 =  ( އަށާއި.الّسالم عليهما) ِمْيَكائيلއަށާިއ އަިދ  ِجَْبِيلއަިދ   =  الّلوފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ 

 އީ. تعاَل       =  ެއކެވެ. َعُدوّ ކާފަރުންނަށްާވ        =  އަިދ

 ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވީެމވެ.ހަމަކަށަވަރުން      = ތަްއ  دليلވެގެްނވާ  بَ َيان
ތަކެވެ. އަދި އެީމހުްނެގ  خَبންނާއިބެޭހ ގިަނ  يهودىކޮށް  خاصّ ތަކެވެ.  خَبގަިއ މިއަންަގވާ  قرآن)އެއީ ީކރިިތ 

 ފޮތްތަކުގައިވެސްާވ ާވހަކަތަެކވެ.       =  އަިދ އެއަްށ ކާަފރުނުވެެއވެ. އެާއޔަތްތަކަްށ ކާފަުރ

  ނުވެއެވެ.     = ެގ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެްނވާ މީހުންމެނުވީ( الّلوން މެނުވީ. ) قاسق 
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       =  ؟ީވ ކޮންެމފަހަރަކު ހެއްޔެވެ  َعْهدُ އަޅެފަހެ އެމީހުްނ   =  ްނޑައެޅިގެނ  َعْهدُ ކަ

 ވުމަކުން.        =  ެއއްލަިއލަންވީ. އުަވއިލަންވީ. َعْهدޭއގެތެރެއިްނ އެއްަބޔަކު ެއ   

  = .ެއޭެގ ގިނަމީހުން. !އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވ       = / .ެއީމާނެއް ުނވެއެވ

  ތެދުނުކުރެއެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 حياةންނަކީ ދުނިޔޭގެ  يهودىއެބަހީ  –( ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ އެމީުހން !އެވެ. الّلو َرُسول)އޭ  (96)
ންނަށްވުރެވެސް )އެމީހުން ދަހިވެިތކަންބޮޑެވެ.(  مشركއަށް އެންމެ ދަހިވެތި މީހުްނކަމުގައެވެ. އަދި ސީދާ 

رُ ލިުބމަށް ލޯބިކުރެެއވެ. އަދި )އެމީހުން އެ އެދޭގޮތަށް(  ُعُمرُ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްހާްސ އަަހރުގެ   ُعُم
 لّلواދުުރވެވޭނޭކަމެްއނޫނެވެ. އަދި އެމީހުންުކރާ ކަންަތއްތަްއ  َعَذابދިގުވުމަކީ އެމީހުންގެކިަބއިން 

( !އެވެ. الّلو َرُسول)އޭ  (97) )ބައްަލވާވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلوަތކަށް  عملދެކެވޮޑިގެންވެއެވެ.)އެމީހުްނގެ 
ފަެހ ހަމަކަަށވަުރްނ  !އަުކކަމުގަިއ ވެއްޖެމީާހ )ދަންނައެވެ. َعُدوّ ( އަްށ الّسالم عليو) ِجَْبِيل !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ.

ގެންެނިވ  قرآنފުޅަށް ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅަށް އެ  ِإْذنَ ގެ  الّلو( އަކީ الّسالم عليو) ِجَْبِيلއެބަހީ  –އެކަލޭގެފާނަކީ 
 حالންެގ އަުތގައިާވ ޮފތްވެސް އަިދ ޭއގެކުީރގެ ފޮތްަތއްވެްސ ތެދުކުާރ  يهودىކަލޭގެފާނެވެ. އެީއ އެމީހުްނ އެބަީހ 

ةއަށާިއ އެކަލާނެގ  الّلو (98)އަިދ އުފާވެރިކަމެެކވެ.  ންނަށްާވ ތެދުމަގަާކއި مؤمنގައިާވ ފޮތެކެވެ. އަިދ އެީއ   َمالئك
( އަާށިއ الّسالم عليو) ِمْيَكائيل( އަށާިއ الّسالم عليو) ِجَْبِيلންނަށާިއ އަިދ  َرُسولބޭކަލުންނަށާިއ އެކަލާނެގ 
ީއ  الّلو)އެއީ ކާފަރެެކވެ.( ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން  !ތެރިެވއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. َعَداوةމިއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

 ެތރިޔާެއވެ.  َعَداوةކާފަރުންގެ 
 .ެالّلو صّلى الّنىبންނާިއމެދުގައެވެ. އެީއ އެމީހުންނާިއ  يهودىމިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވިކަމުގަިއވަނީ  !ދަންނައެވ 

 َوَِل އެްއގައެވެ. އެމީހުންބުީނ ކަޭލގެފާނަށްވާ  حبثކަމާއިމެުދ ހިނގި  َنىبއާިއ ދެމެދު އެކަޭލގެފާނުންގެ  وسّلم عليو
އެްއ  تبعކަމަށްވަންޏާ ައހުރެމެން ކަޭލގެފާނަށް  جَبيلއަކީ  مالئكةއާއިގެން ވަޑައިގަންނަވާ  وحىއަކީ އެބަހީ 

 = الّتفسًنا زبدة= : أعلم والّلوއެކެވެ.  َعُدوّ ނުވާނަމެވެ. އެއީ އަހުރެމެްނގެ 
ތަކެްއ  آية( އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަްސކަާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ބަޔާްނވެގެން !އެވެ. الّلو َرُسول)އޭ  (99)

ުކރާ އާޔަތްތަެކކެވެ. އޭގެެތރޭގަިއ  دليلކަމުގެ ތެދުަކމުގެމައްޗަށް  َرُسولބާވައިލެްއވީމެވެ. )އެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ 
رُ ންނާއިބެޭހ ގިަނ  يَ ُهوِدىކޮްށ  خاصّ  ތަާކއި ވާހަކަަތއްވެއެވެ. خَبގަިއ މިއަންަގާވ އެންމެހަިއ  قرآنކީރިިތ   َخب َ

رُ ތައްވެއެވެ. އެ  ބޭކަލަަކްށ  َرُسولއަކީ  خَبވެެގންވާނެއެވެ. އެފަދަ އެފަދަ  بيانތައް އެމީހުްނގެ ފޮތުގައިެވސް  َخب َ
 ަތކަށް ކާަފރު ނުވާނެެއވެ. دليلަތކާއި  خَبްނ މެނުވީ ެއ  َفاِسقُ އެވެ.( އަިދ  خَبމެނުވީ ނޭނގޭނެ 

އެްއެގ  مَجَاَعةއެއްކޮްށ ެއގްރީމެންޓެްއ ުކރި ކޮންމެިހނދެއްގައި އެމީހުންުކރެ އެްއ  َعْهدއަދި އެމީހުްނ  (100)
ވާންވީހެްއޔެވެ؟ )އެއީ އެީމހުންގެ އާަދއެވެ.( އަިދ  خالفއާއި  َعْهد ؟އެއް އެއްަލއިލަންީވހެއްެޔވެ َعهدބަޔަކު އެ 

 ްއ ނުވެެއވެ.އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން އީމާނެ ؟ކިއެއްހެްއޔެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ްއަިދ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުނ  = ބޭކަލަކު. َرُسول  

   = ން. حضرةެގ  الّلو     =  حالތެުދކުާރ.      = ުާވ އެތި. ަގިއ އެމީހުންނާއެކ

 އެވެ.( توراة)އެއީ     = .ެއެއްބަޔަުކ އެްއަލއިލައިފިއެވ         = 

 ންނެވެ.( َعاملވުނުމީހުންގެތެރެއިން. )ެއއީ އްފޮތްދެ    = توراة يعىنގެ ފޮތް  الّلو.    

   =  .ްއެމީހުންގެ ފުަރގަހަށ    = ).ެއެމީހުްނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ. )ނުވަތަ އެީމހުންވާފަދައެވ  

   = .ިއެފޮތް ނުވެސްދަންނަކަުމގައ   =  ވީ. تَ َبعَ އަދި އެމީހުްނ     

  = .ެޝައިތާނުންތައް ކިޔައިދޭ ތަެކއްޗާެއވ       = ْْيَان ََ ( ެގ الّسالم عليو) ُسِل

 ވެރިކަމާއިމެދު.     =  ިْْيَانއަދ ََ  ކާފަުރވެވަޑަިއ ނުގަންނަވަެއވެ.( الّسالم عليو) ُسِل

       = .ެއަިދ އެހެެނއްކަމަކު ޝައިތާނުންތައް ކާަފރުވިއެވ     

  =  ްއުގަންނައިެދނީއެވެ. )އުގަންނައިދެެއވެ.( ِسْحرُ އެސޮރުމެން މީސްތަކުންނަށ    =  އަިދ

 ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗަށާއި.      = ކަަރއިގާ ދެމަާލއިކަތުންގެމައްޗަށް. بَاِبل    

   =  ީއެވެ. َماُروتއާިއ  َىاُروتއެއ         =  އަދި ޭއގެ ދެބޭަކލުްނ

 އެކަކަށްވެސް ުއގަންނަވައި ނުދެްއވައެވެ.    =  / .ްއެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެނ

 ވިދާޅުވެފައި މެނުވީ.       =  ީَنةތިމަންބޭަކލުން ާވކަންކަށަަވރ نެއއްކަމުގަެއވެ. ) ِفت ْ  إمتحا

 ަފހެ ަކލޭ ކާަފރުނުާވށެވެ. =   އެއްކަމުގަެއވެ.       =  ދެންަފހެ އެމީހުްނ

 އެދެބޭކަލުންެގ ައރިހުްނ އުގެނުނެވެ.       = .ިއެމީހުްނ ެއއެއްޗަކުްނ ދުުރކޮށް ފޭުކރާނޭތަކެތ 

      = .ުފިރިމީހާާއއި އޭނާެގ އަނބިމީހާިއ ދެމެދ     = .ެއަިދ އެީމހުން ނުެވއެވ 

      = .ިއެއިން ެއއްވެސް ގެއްލުމެްއ / އަދި ުއނދަގުލެއް ދެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގައ      = 

   އެއްވެސްމީހަކަށް.  = ެގ އިޒުނަފުޅުން މެނުވީ الّلو    = .ެއަިދ އެމީހުން އުގެނެއެވ 

     = .ިއެމީހުންނަށް ގެްއލުންދޭ ތަކެތ    =  އަިދ އެމީހުންނަްށ ފައިާދ ނުކުާރ
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 )ތަކެތި.(    = .ެއަިދ އެމީހުންނަށް ަހމަކަށަވަރުން އެނގިއްޖެއެވ     =

ނޑައެޅިގެން އެގަތްމީހާ )  ހެދިމީހާ.( ِسحرކަ        =  ްދުަވހުން ނުވާކަން. آخرةއޭާނޔަކަށ 

    =  އެއް. / ެއއްވެްސ ސަލާމަތެއް / ކާމިޔާބީެއއް. َنِصْيبއެއްވެްސ     = އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުން ނުބަިއވެގެންވެެއވެ.        =  ނުޑ އެ ެއއްޗަކަށް އެީމހުން އެމީހުންގެ ހަށިގަ

 ވިއްކިއެތި.        = .ައެމީހުންަނށް އެނގޭނަމ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ބޭަކލަުކ  َرُسول ން އެމީހުންގެގާތަށް حضرةގެ  الّلو حالއަދި އެމީހުންގެ އަތުގަިއވާ ފޮތް ތެދުކުާރ  (101)
ކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ ކުރިްނ ޮފްތ  َرُسول – وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدއެބަީހ  –ވަޑައިގެންނެވިހިނުދ 

އެމީހުންގެ ފުރަަގހަށް އެއްަލއިލައިިފއެވެ. އެމީުހްނ  – توراةއެބަހީ  –ގެފޮތް  الّلوނު މީހުންކުރެ ެއއްބަޔަކު އްވުދެ
 ެވއެވެ.( خَبއެފޮތް ނުވެސް ދަންނަަކހަލަެއވެ. )އެފޮތުގަިއވެސް އެކަޭލގެފާނުންގެ ބައެްއ 

   .ެَحَسدَ ންެގ އޭރުތިިބ މީހުްނ  يهودىވަޑައިގަތުމުްނ އެަކޭލގެފާނަށް  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدދަންނައެވ 
 تعاَل الّلوވެރިެވ ެއކަލޭގެފާނުްނ ައވަހާަރކޮށްލަްނ އެމީހުްނ ެއކިގޮތްޮގތަށް އެކިަފހަރުފަަހުރ އުޅުނުކަމުެގ ވާަހަކ 

ސޫރަތުެގ ކުީރކޮޅުގެ އާޔަތްތަުކަގިއ   َحْشرއެވަނީ  َواِقَعةގައި އަންަގވާފައިވެެއވެ. އޭގެ އެއް  قرآنއެކަލާނގެ މާތް 
 والل أعلم  ވަްނހައިެގ މީހުންެގ ވާަހކައެވެ. الّنِضًْن  ُنواب َ ކުރަްއވާފައެވެ. އެއީ  بَ َيان
َلْيَمان   ން يهودى يعىنއަދި އެމީހުްނ  (102) ވީއެެވ.  تَ َبعَ ( ގެ ވެރިަކމާއިމެދު ން ެދއްިކ ވާހަކަަތކާިއ الّسالم عليو) س 

َلْيَمان   އަދި ( ކާފަރުެވވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ. އަިދ އެކަމަުކ ޝައިތާނުންތަްއ ކާފަުރވީއެވެ. އެސޮރުމެްނ الّسالم عليو) س 
އާިއ  َىاُروتންކަމުަގއިވާ  مالئكةކަަރއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެ  بَاِبلُ އުގަންނައިދެެއވެ. އަދި  سحرމީސްތަކުންނަށް 

އެސޮރުމެން މީސްތަކުންނަށް އުގަންނައިދެީނއެވެ. އަިދ އާއި ދެބޭަކލުންގެމައްޗަށް ާބވައިެލއްވުނު ތަކެތިވެްސ  َماُروت
ެއޭކ  فتنةއެދެބޭކަލުން މީސްަތކުންނަށް އެތަކެިތ ުއގަންނަވައިދެްއވިއިުރ "ތިމަންބޭކަލުްނ މިއުގަންނައިޭދ ތަކެްއޗަީކ 

ެއއްެވްސ  މިހެން ވިދާޅުވެފައިމެނުވީ އެއްވެސްީމހަކަށް !ެއކޭ މިދަސްކޮށްގެން ކަލޭ ކާފަރުނުވާށޭ" إمتحانމިއީ 
އެއްޗެއް އެދެބޭކަލުްނ އުގަންނައިނުދެްއވާކަމުގަިއވިއެވެ. ދެްނފަހެ އެމީހުން އެދެބޭކަލުންެގ ައރިހުން ިފރިމީހާއާިއ 
އަނބިމީހާއާއި ދެމީހުން ުދރުކޮށް ވަިކކުރާނޭ ތަކެތި ުއގެނުެނވެ. އިސްތިރި ަވރިތޮޅި އުގެނުނެވެ. އަދި އެދެބޭަކލުްނ 

 والّلوއާއި ވަކިުކރާނެތަކެތިވެްސ ވާކަމުަގއިވިއެވެ.  ُمْعِجَزةއާއި  ِسْحرރޭގައި ީމގެއިތުރުން ދަސްކޮށްދެއްވި ތަކެތީގެތެ 
އަދި އެބޭކަލުންެގ އަރިހުްނ އެަތކެތި ދަސްުކރިމީހުންނަްށވެސް އެަތކެތީން ީމހަކަށް ގެްއލުމެއްދީ އުނދަގުލެއްީދ  .أعلم

َفعَ ނުވީ ނުެވެއވެ. އެމީހުްނ އެދަސްުކރާތަކެްއޗަީކ އެމީހުންނަްށ ފުޅަށްމެ ِاْذنَ ެގ  الّلوއުނދަގުލެއްުކރެވޭނޭކަމުަގިއ   َمن ْ
ގައި އެމީހުންނަށް ުހރީ އެއިން ގެްއލުމާ ހަލާެކވެ.  آخرةއެއް ނުކުރާ އަދި ގެްއލުންކުރާ ތަކެިތކަމުގައިިވއެވެ. އެބަހީ 

بދުވަހުން އެއްވެްސ ހެޮޔ  ةآخر ެގ ފަންނުތަކުން ބާވަެތއް ބޭުނންކުރިމީހާއަްށ  ِسْحرކޮްށ  عملްނ  ِعْلمُ އެ   َنِصْي
އެއް އަިދ ސަލާމަތެްއ ނެތްކަން ރަނގަޅަށް އެީމހުންނަށް އެނގިއްޖެެއވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުްނެގ 

ނޑުތައް  ނޑުތައް އެ ހަށިގަ އަްށ  َعَذابެގ  الّلوއެްއޗަކަށް ވިއްކިއެިތ ނުބައިެވގެންވެެއވެ. ެއބަހީ އެމީހުްނގެ ހަށިގަ
ހެދުމާިއ ދުންޔަވީ ފައިާދއެކެވެ. އެކަްނ  ِسْحرދޫކޮށް އޭގެ ބަަދލުގައި އެމީހުން ެއހޯދިއެތި ނުބަިއވެގެންެވއެެވ. އެއީ 

 އެމީހުންނަށް އެނގޭނޭނަމަެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ަނޑައެޅިގެްނ އެމީހުން އީމާންވީނަމ  އަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަ  =  އަދި އެމީހުްނ

 ވެިރވެ. تَ ْقَوى       = އާިއ ދަރުމަ. ثَ َوابންވާ  َحْضَرةެގ  الّلو   = .ެހެޔޮކަންބޮޑެވ 

        = ާނަމައެމީހުންނަްށ އެގޭކަުމގައިވ .         =  ޭއ

  .!އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ        = ްއާ ާއިއ  نىب)ކަލޭމެންެގ  !ޭއ ނުބުނާށެވެ. َراِعَناކަޭލމެނ

! ުކރުމުގަިއ މިބަސްބޭނުން ނުުކރާށެވެ. سلاطب      =  سلاطبއާ އާިއ  نىبޭއ ބުނާށެވެ. ) أْنظُْرنَاއަިދ 

ނޑުމެނަށް  !ކުރުމުގަިއ މިބަސް ބޭނުންުކރާށެވެ.  (!/ ބަްއލަވާށެވެ. !ކޮށްަލއްވާށެވެ. إنتظار)އަޅުގަ  = 

! ކަނުަލއި އަހާށެވެ.އަދި ކަލޭމެްނ   = .ީއަދި ކާފަރުންނަްށ ުހރ     = 

 އެކެވެ.  َعَذابވޭންދެނިވި        = .ެކާފަރުީވ މީސްތަކުން ލޯބިނުކުެރއެވެ. / ނޭދެެއވ 

      = އިންކުެރ. َنَصارىންނާިއ  يَ ُهودى     =  ްނގެތެރެއިްނ  ُمْشرِكއަިދ

  ވިޔަސް.    = ( ްمؤمنކަލޭމެނ ).ްންގެ މައްޗަށް ބާވައިެލއްވުމަށ    =  އެއްެވްސ

  ހެވެއް.  =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ    =  ިކުަރއްވަެއވެ.  خاصّ  الّلوއަދ

 ކުަރއްވަެއވެ. إْخِيَيار/    =  ގައި. رمحةއެަކލާނެގ       =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނާވ

 އީ. الّلوއަދި  =  ފަރާތެއް.          =( ެلُ ބޮޑުވެގެންވާ މާތްކަމުގ  َفْض

 ވަންތަކަމުގެ( ވެިރކަލާނެގއެވެ.         =  ެުކރެއްވި އެއްވެްސ  َمْنُسوخُ ތިމަންރަސްަކލާނގ

 އާޔަތެއް.     = .ްނުވަތަ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެާއޔަތެއް ހަނދުމަނެތިކޮށްެލވި އާޔަެތއ     

  = .ެެއއަށްވުެރ ހެޮޔ އާޔަތެްއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ގެނަސްދެއްވަމެވ     =  ނުވަަތ އެފަދަ ާއޔަެތްއ

 )ގެންނަވަމެވެ.(    =  ެ؟ކަޭލގެފާނަށް އެނގިވަޑައިުނގަންނަވައިތޯއެވ.   =  ްالّلوހަމަކަށަަވރުނ 

  . تعاَل          = ުކަން ންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކޮންމެކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ثوابން އެމީހުންނަށް ުހރި  حضرةގެ  الّلو އަދި  ެވރިވީނަމަ تقوىއަށް އީމާންވެ  الّلوއަދި އެމީހުންވެސް  (103)

 އާއި ދަރުަމ އެމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ ެއކަން އެމީހުންނަްށ މާެހޔޮވެގެންވެެއވެ. 

އަިދ  !ޭއ ނުދަންނަވާށެވެ. َراِعَناެގ އަިރހުގަިއ  َرُسولަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ  !އޭ އީމާންެވގެންވާމީހުންނޭވެ. (104)

އަިދ ކާފަރުންނަްށ ުހިރ  !ކަނުަލއި އަހާށެވެ.އަިދ އެކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާެއއްޗެްއ  !މިހެްނ ދަންނަވާށެވެ. أْنظُْرنَا

 ެއކެވެ.  َعَذابވޭންދެނިވި 

 .ެބޭަކލުން އެބަްސ  أصحابންގެ ގާތުގަިއ ހުުތރު ބަހަކަްށވެގެން  يَهودىއަކީ  كلمةގެ  َراِعَنا !ދަންނައެވ

ންނަށް އެންގެވީ އެބަސް ނުކިޔަިއ އެބަުހެގ  مؤمن تعاَل الّلوން އެކަމާ މަލާމާތްުކރަން ފެށުމުން  يهودىދެންނެވުމުން 

ެގ  وحىމިއެވެ. މިބަހުެގ މާނައަީކ  أْنظُْرنَاަގއި އެއަށްުވެރ މާރަނގަުޅ މާތްބަހެްއ ދެންނެވުމަށެވެ. އެީއ  َمَقام

ނޑުމެންނަށްޓަކައި  ނޑުމެންނަށް ވިސްޭނވަރުން އަޅުގަ  ވަމުން ށްލައް ކޮ إنِْتظَارބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުންދާއިުރ އަޅުގަ

ނޑަކަށް އެ މާނައެވެ. ނަމަވެސް  َراِعَنا !ގެންދަވާށެވެ. ންެގ ގާތުގަިއ އެަބަހީކ يهودىއިންވެްސ ދޭންއުޅެނީ ހަމަގާްތގަ

 .أعلم والّلوހުތުރުބަހަކަްށވީހިނދުން އެބަްސ ނުކިއުމަްށ އެންގެީވއެވެ. 

ިއންގެތެރެއިްނ ކާފަުރވީމީހުންނާިއ އަިދ ސީާދ  َنَصارىންނާިއ  يهودىންގެތެެރއިން އެބަީހ  كتاب أىل (105)

ްނ އެއްެވސް ހެވެްއ ެހޔޮކަެމްއ  حضرةެގ  َربّ ންނަށް ކަލޭމެންެގ  مؤمنްނ ކަލޭމެްނ  ُمْشركއޮރިޖިނަްލ 

 އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަުކ އެަކލާނގެ  تعاَل الّلوބާވައިލެްއވުމަކަށް ލޯތްބެއް ނުުކރެއެވެ. ނޭެދއެވެ. އަިދ އެހެްނނަމަވެސް 

ىبކަމާިއ  َرسولުކރައްަވއެވެ. ީމގެމާނަީއ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ގަިއ  رمحة  ن

 ަވންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނެގއެވެ.  َفْضلَ އީ ބޮޑުވެގެްނވާ  الّلوކަން އެކަލާނގެ ދެްއވައެވެ. އަދި 

ުކރެްއވިޔަްސ އަިދ ނުވަަތ  َمْنُسوخްނ އާޔަތެްއ  قرآنތިމަންރަސްކަލާނެގ މިީކރިިތ  (106)

އެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  آيةއެއް ުނަވތަ ހަމައެފަދަ އެހެން  آيةހަނދާންނައްތުވާލެްއވިޔަސް ެއއަށްވުރެ ހެޔޮ 

 ކަމަކަްށ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަން ަކލޭގެފާނު ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ.އިހުިރހަ الّلوގެންނަވާހުށީމެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެ؟ަކލޭގެފާނަށް އެނިގވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވ    =  ްައްށ  تعاَل الّلوހަމަކަަށވަރުނ

 ވެގެންާވކަން. خاصّ        =  ިِمْلكُ ުއޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާަތކެތި / އެތަންތާނެގ މުޅ .

     = ެނަށް ނުވެެއވެ.ންއަދި ކަލޭމ     = ފިޔަވައި. الّلو     = 

  އެއްވެސް ަސހަރޯެވރިއަކު.    =  ްެވރިއަުކވިޔަސް.  َنْصرُ އަދި އެްއވެސ     = 

  ނުވަތަ )އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟( ަކލޭމެން އެދެނީހެްއޔެވެ. )އެދެނީއެވެ.(      =  ކަލޭެމްނ

 އާ ާއއި ސުާވލުކުރުމަށް. َرُسولކަލޭމެންގެ        =( ާއިއ الّسالم عليو) ُموَسى

 ސުވާލުެވވުނުގޮތަށް.    = .ްމީގެުކރިނ        =  އަިދ ކާފަރުކަމަްށ

 ބަދަލުކޮށްފިމީހާ.  )ދަންނައެވެ.(   = .ްއީމާންކަނ      = ހަމަކަށަަވރުން އެމީަހުކ

 މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ.    = ްމަގުެގ ީސދާތަނުން. މަގުމެދުނ .   =  ގިނަބަޔަުކ

 ލޯބިކޮށްފިއެވެ. / ގިނަބަޔަކު އެެދއެވެ.      = އިންކުރެ. َنَصارىންނާއި  يهودى   

    = ްން އަނުބރާ ގެންެދވޭނޭނަމައެވެ. ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް. مؤمنއެމީހުން ަކލޭމެނ  

      = .ުަކލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހ   = /ްކާަފރުކަމަށް. ކާފަރުންކަުމގައިވުމަށ    

       =  ެވެރިކަމުެގގޮތުން. َحَسدَ ތަކުގަިއވާ  نفسއެމީހުްނގ          = 

 ވެ. އެނގުމަށްފަހު. بَ َيانއެމީހުންނަށް   =  ُّކަން. َرُسول حقّ ގެފާީނ ހަަމ  زلّمد/  َحق    

    =  ުކރާށެވެ. َعُفوءކޮށް  معافފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުނަްށ!          = رގެ  الّلو  أم

 އީ. تعاَل الّلوހަމަކަަށވަރުްނ  =   ފުޅު އަންނަންދެން. أمرފުޅު އަންނާންދެން. )ހަނގުރާމަިއގެ    

       =.ެކޮންމެކަެމއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވ    

    ުުކރާށެވެ. قائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދ     =  ްދޭށެވެ. زكاةއަދި ަކލޭމެނ   

     =  ެއެއް( عملަތަކށް އިސްކުރި އެްއޗެއް )ުކރި  نفسއަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެންގ      

 ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން.      =  ްން ކަލޭމެން ދެކޭެނއެވެ. حضرةގެ  الّلوއެއެއްެޗއ   = 
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 އީ.  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ         =  ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްަތކަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެްނާވ

 ރަސްކަލާނެގއެވެ.    = .ެއަދި އެމީހުްނ ބުންެޏވ          =  ސުަވރުގެއަްށ

 ނުވަންނާނެއެވެ.     =  .ީެވއްޖެމީހަކު މެުނވ       =  އަކުކަުމގައި ުނަވަތ  يَ ُهودى

  އަކުކަުމގައި. َنَصارى  =  ްކުރާގޮެތވެ. / އެދޭގޮތެވެ. أّميدއެއީ އެމީހުނ    =  ޭرسول)އ 

 !ވިދާޅުވާށެވެ.( ކަލޭގެފާނު !އެވެ.      =  ެل)ތިޔަބަހުގެމައްޗަށް( ކަލޭމެން ނިކަން ކަލޭމެންގ  دلي

  .!ގެނަސްބަލާށެވެ        = ަކލޭމެންނީ ތެދުވެރިްނ ކަމުގަިއ ވަންާޏ 

 މާނެ  ِإْجَماِلى   

ވެގެްނވާކަން ކަޭލގެފާުނ  َخاصّ ވެ ެއކަާލނގެއަށް  ِمْلكُ އަށް  الّلوއުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާަތކެތި  (107)

 َنْصرފިޔަވަިއ އެްއވެސްސަަހރޯވެިރއަކު އަިދ  الّلوއެބަީހ ދެނެވަޑައިގެންވާެނއެވެ. ައދި  ؟ދެނެވަޑައިގެންނުވަމުތޯއެވެ
 ވެރިއަުކވިޔަސް ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެއެވެ. 

އާ އާިއ  َرُسولއާިއ ސުވާލުެވވުނުގޮތަށް ަކލޭމެންގެ  الّسالم عليو موسى( މީގެުކރިން !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. (108)
އީމާންވުމަށްފަުހ  يعىنއަިދ އީމާންކަްނ ކާފަރުކަމަށް ބަަދލުކޮށްފިމީހާ  ؟ސުވާލުުކރަން ކަލޭމެްނ އެދެނީހެްއޔެވެ.

 އެވެ.  يقٌنވެއްޖެމީހާ ހަމަކަށަަވރުންވެސް އެމީހާ ސީދާަމުގން ކައްސަިއލާ މަގުުފރެދިއްޖެކަން  ُمْرَتدُّ ރުވެ ފިކާ
ްނ އީމާންވުމަށްފަުހ  مؤمنއިންކުެރ ގިަނބަޔަކު ކަލޭމެްނ  َنَصارى އި ންނާ يَ ُهودى( !ންޭނވެ. مؤمن)އޭ  (109)

ތަުކގައި އުފެދިފަިއާވ  نفسއަލުންވެސް ކާފަރުކަމުގެެތރެއަްށ އަނބުާރ ގެންދިއުމަށް ލޯބިުކރެއެވެ. ެއއީ އެީމހުންގެ 
قُّ އެްއ އެވަީނ އެމީހުންނަށް  َحَسدَ ވެރިކަާމއި ރުޅިެވރިކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ. އަިދ އެީމހުން އެފަދަ  َحَسدَ   َح

ނަބިއްޔާކަން އެމީހުްނެގ  حقّ އެއީ ހަމަ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدއެނގުމަށްފަުހގައެވެ. )ވެ  بَ َيانރަނގަޅަށް 
ންނޭވެ. ަކލޭމެން އެމީހުންެގ އެނުބައިކަމަްށ  مؤمنެވ އެނގުމަްށ ފަުހގައެވެ.( ޭއ  بَ َيانފޮތުންވެސް ރަނގަޅަށް 
ްނ  حضرةގެ  الّلوފުޅު  أمرއެމީުހންނާ ދިމާކުރުމުގެ  !ުކރުންމަތީދެމިތިބޭށެވެ. ءو فُ عَ އިހަށް އަޅާނުލާެށވެ. 

 ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ.  تعاَل الّلوއަންނާދެންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ކޮންމެކަމެއްެގ މައްޗަށްެވސް 
 .ެުކރެއްިވއެވެ.  َمْنُسوخ حكمފަހުްނ ާބވައިލަްއވާ ުކީރ  آيةމިމީހުންނާ ހަނގުރާމަުކރުމުެގ  !ދަންނައެވ

 ޔަތަކީ،އެއާ                          

                             
 ވަނަ އާޔަެތވެ.( 92ޫސރަތުެގ  توبةމިއާޔަތެވެ. އެީއ 

سއަދި ކަލޭމެްނގެ އަމިްއލަ  !ީދހަދާށެވެ. زكاةކޮށް  قائم( ަކލޭމެން ނަމާދު !ންނޭވެ. مؤمن)އޭ  (110)  نف
ން ކަލޭެމްނ  حضرةެގ  الّلو تواب( އެކަމުގެ ދަރުމަާޔ !ތަކަށްޓަކައި ަކލޭމެންކުރި ކޮންމެ ހެޔޮކަެމއް )ދަންނައެވެ.
 ަބއްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ.  الّلوދެކޭނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކަްށ 

ައުކ   َنَصارى އަކުކަުމގައި ނުވަތަ  يَ ُهودىއިން ބުްނޏެވެ.  َنَصارىންނާ  يهودىއަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ.  (111)
 الّلو َرُسولއެވެ. ޭއ  أّميدކަމުގައިވީމީހަކުމެުނވީ ސުވަުރެގ ނުވަންނާނެއެވެ. އެީއ އެީމުހން އެދޭގޮެތވެ. އެީމހުންެގ 

ކަލޭމެންީނ ތެދުވެރިންކަުމަގއި ވަންާޏ ަކލޭމެންގެ ިތޔަބަސް ތެދުކަމުގެަމއްޗަްށ  !އެވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ.
 (ބޭކާރުާވހަކަެއވެ.ެއއް ނޯންނާެނއެވެ. ހަމަހުްސ ކޮސް ވާހަަކއެވެ. دليل)ެއއްވެސް  !ގެނަސްަބލާށެވެ. دليلނިކަން 

 
 



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

5 5   

މާނ  ގެ البقرةسورة  

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ްެޔވެ؟ހެއްއެްއގޮތަކަށްވެސް އެހެންނޫނެވެ. އަިދ ކިއެއ        =  ުوއެމީެހއްގެ މޫނ  الّل

 އަށް ކިޔަމަންކޮށްފިމީހާ. )ކިޔަމަންެތރިވެއްޖެމީހާ(    =  ުحالތެިރވެގެންާވ  إحسانއެމީހަކ.   

  = .ެފަެހ އެމީހަކަްށ އެމީހެއްެގ ަދރުމަ )ުނވަތަ އެކަުމގެ ަދރުމަ( ހުއްޓެވ      =  َربّ އެމީާހެގ 

  ގައި. حضرةގެ     = .ެއަދި އެމީހުންގެަމއްޗަކަށް އެްއވެސް ބިެރއްނެތެވ    =  ައިދ

 އެމީހުން ުނވެއެވެ.   = .ިހިތާމަުކރާޭނ ބަަޔކުކަމުގައ       =  ްނ  يهودىއަިދ

 ބުންޏެވެ.       = އިްނ ނުވެެއެވ. َنَصارى     =  .ިެއއްވެްސ އެްއޗެއްގެމަތީަގއ

 )އެއްވެސް ދީނެއްަގއި(        =  ިއިން ބުންޏެވެ. َنَصارىއަދ      = يهودى 

 ންނުވެއެވެ.    = )ިއެއްވެްސ ެއއްޗެއްގެމަީތގައި. )އެއްވެްސ ދީނެއްގައ       = 

. حالފޮތްކިޔާ  އެބައިމީހުން     =  .ެބުނީަހމަ އެފަދައިންނެވ     = 

  )އެއްވެސްފޮތެްއ ނެތް( ނުދަންނަމީހުންވެސް.  = .ެއެމީހުންެގ އެބުނުންފަދައެވ     

   =  ެުކރަްއވާހުއްޓެވެ.  حكمއެމީހުްނގެމެދުގައި  تعاَل الّلوފަހ      = ދުވަހުން. ِقَيامة 

          = .ުއެކަންކަމާމެދު އެމީުހން ދެބަސްވާ ކަންތަކާއިމެދ    =  ައިދ

 އަނިޔާވެރިކަންބޮީޑ ކާކުެހއްޔެވެ؟      = َކުރިމީހަކަށްުވރެ.  َمَنع      = ެގ  الّلو

  މިސްކިތްތައް.      =  ެއކަލާނގެ ނަންފުޅު އެތަންާތ ކިޔާހެދުން. )އެކަލާނގެައްށ

 އަޅުކަންކުރުން(      =  ްމަސައްކަތްުކރާ.އަދި އެީމހަކު ެއތަންތަން ހަލާކުުކރުމަށ    

 އެމީހުން ދަންނަެއވެ. =      = .ެއެީމހުންނަަކށް ނުވެއެވ       =  އެމިސްކިތްތަކަްށ

  ވަނުމެއް.  =  ޭގައިެމނުވީ. حالބިރުންތިބ   = .ީއެީމހުންނަށް ހުރ     

  = .ެދުނިޔޭަގއި ެދރަނިކަމެތިކަމެވ       =  ގަިއ އެީމހުންނަށްހުރީ. آخرةއަިދ   

    =  ާެއވެ َعَذابބޮޑުވެގެންވ.         = ެވ  خاصّ ފަރާތް  َمْغِربُ ފަރާތާއި  َمْشِرق
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 އަެށވެ. الّلوވެގެންވަނީ  ِمْلكُ        = .ިފަހެ ަކލޭމެން ކުރިމަތިލީ ކޮންމެ ދިމާެއއްގައ      

 = ާފުޅުވެއެވެ. وجوެގ  الّلوއްގަިއ އެ އެދިމ   =  އީ. تعاَل الّلوހަމަކަށަަވރުްނ     

 = ެތަަނވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވ.  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ައްށ  الّلوއެމީަހކު  حالތެރިެވގެންވާ  إحسان !އެއްގޮތަކަށްވެްސ ެއހެންނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ. (112)

ގައި އެމީހަކަށްވާ ަދރުމަޔާ ސަވާުބ  حضرةގެ  الّلوއެއްގެީމހަކުނަމަެވސް  َنْسلކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ ކޮންމެމީހަކު ކޮންމެ 
ހުއްޓެވެ. އަިދ އެފަަދ މީހުންނަްށ އެއްެވސް ިބރުެވރިކަމެްއ ުނވެއެވެ. އަިދ ހިތާމަކުރާނޭބަަޔކުކަމުގަިއވެްސ އެމީހުްނ 

 ނުވެއެވެ. 

އިން ބުީނ  َنَصارىއެއްަގއެއްނޫނެވެ. އަިދ  دينއިންވަނީ ެއއްވެްސ  َنَصارىން ބުންެޏވެ.  يَ ُهودىދި އަ (113)
އެއްަގއެއްނޫނެވެ. އެދެަބއިމީުހންވެސް ެއހެން އެބުނަީނ އެމީހުްނ ފޮތް ކިަޔވާ އުޭޅ  دينންވަނީ އެއްވެްސ  يهودى

ެވރިންކަމުގަިއ ނުާވ ނުދަންނަމީހުންވެްސ  أىلގައެވެ. އެްއވެސްޮފތެއްގެ  حالިކޔަާވ  إجنيلައއި  َتوراةގަެއވެ.  حال
ާވ  إختالفދުވަހުްނ އެަބއިމީހުން އެދެބަސްެވ  قيامةގޮތަށެވެ. ދެންފަެހ ބުނަނީ ހަަމ މިމީހުންވެްސ އެބުނާ

 ކުރަްއވާހުއްެޓވެ.  حكم  تعاَل الّلوކަންކަމާމެދު 
ެގ މިސްކިތްތަްއ މަނާކުރާމީހުންނަށްުވެރ އަނިޔާެވރިަކންބޮޑީ ފަހެކާކުހެްއޔެވެ؟ ކޮންބައެްއހެއްޔެވެ؟  الّلو (114)

ކުެރޭވ ތަންތަނެވެ. އަިދ  ِذْكرُ އަްށ  الّلوއެއަށްވުެރ އަިނޔާވެރިަބޔަުކ ނުވެއެވެ. އެމިސްކިތްތަަކކީ އެަތންތާނގައި 
އިންކަމާއި އެީމުހްނ  َنَصارىކަތްުކރާމީހުންނެވެ. )އެމީހުންނަކީ އެމީހުންނަކީ އެމިސްކިތްތައް ަހލާކުުކރުމަށް މަސައް

َرىުކރިކަމުގަިއ  َمَنعَ ން އެމިސްކިތަށް ވަނަނުދީ  مؤمنެގ  إْسَرائيل َبىِن ަހލާކުކޮްށ  اْلَمْقِدس بَ ْيتُ ާއއި އެހީެވ  ُُبْتُ َنَصر  طَب َ
ްނ  رومىއިްނ ނުވަަތ  َنَصارى . އަިދ އެމީހުްނ އެބަހީ ުކރަްއވާފައިވެެއވެ تائيدކުަރއްާވ އެގޮތަްށ  بَ َيانަގިއ  تفسًنގެ 

އަކަށް ފެިނ مؤمنއަށް ވަންނަނީ ބިރުން ތިބެގެންކަުމގައިވިެއވެ. އެއީ އެއިންމީަހކު  اْلَمْقدس بَ ْيتُ އެ 
ނޑައިލާތީެއވެ. އެމީުހންނަށް ދުނިޔޭގައި ހުީރ ދެރަކަމާއި ިނކަމެތިކަމެވެ.  އަތުލައިގަެނވޭގޮތްވެއްެޖއްޔާ އަުތލާ ބޯކަ

 އެކެވެ.  َعَذابގަިއ އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ  آخرةއަދި 
  .ެކޮންމެ މިްސކިތަކަށް އަިނޔާވެިރެވ  އަްށ އަޅުކަްނ ކުރެވޭ  الّلوނޫންކަމަކު  اْلَمْقدس بَ ْيتُ ދަންނައެވ

بކުރާ ކޮންމެމީަހކަށް އެފަދަ ެދރަކަމާއި  َمَنعَ ހަލާކުކޮށް އެތަންތާ އަޅުކަންކުރާީމހުން އަޅުކަންުކރިޔަނުދީ   َعَذا
 .أعلم والّلوހުންނާނެކަމުގައިވެެއވެ. 

ދުިނޔެެވްސ  އަށެވެ. އެބަީހ މުޅި الّلو ވެގެްނވަނީ ހަމަ  َخاصّ ެވ  ِمْلكُ ަފރާތް  َمْغِربަފރާތާިއ  َمْشِرقُ އަދި  (115)
 َوْجه   ގެ  هللاވެގެްނވާ އެއްޗެެކވެ. ފަެހ ކަލޭމެްނ ކުރިމަިތލީ ކޮންމެދިމާެއއްގައިެވސް  َخاصّ އަްށ  الّلوއެއީ 

َلةފުޅުވެއެވެ.  َلةއްގަިއ އެއީ ހަމަ އެނަމާދު ުކރުމަށް ުކރިމަތިީލ ކޮންމެ ދިމާ سّنةވެއެވެ.  ِقب ْ ެއވެ. މިީއ  ِقب ْ
َلةނަމާދުގަިއވެްސ އޮތްކަމެކެވެ. ނުވަަތ  َخْوفُ ނަމާދުކުރުމުަގއި އޮތްކަމެކެވެ. ނުވަަތ  سّنةދަތުރުމަތީގަިއ  ާއއިމެުދ  ِقب ْ

ީއ  الّلوއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ  دليلކަްށ ނަމާދުކުރެވުނުނަމަވެްސ ކަމުދާނެކަމުގެ އަކޮށް ނުަބއި ދިމާ إْجِتَهاد
ަތްއ  عملވަންަތކަން ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. އަދި އަޅުތަކުންގެ  َفْضلَ އެަކލާނގެ  އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް

 މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  .ެއިން ބުންެޏވެ. َنَصارىއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވ     = ަދރިކަލަުކ  تعاَل الّلو

 ކުރަްއވައިފިެއވެ. إختيارހިއްޕަވައިފިެއވެ. /     =  ްވަންތަެއވެ. طاىرއެކަލާނގެ ހުސ   =  އަިދ

  ކިއެއްހެްއޔެވެ.          =  ިِمْلكُ ވެ  َخاصّ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހާތަކެތ 

 އަށެވެ. الّلوވެގެންވަނީ ހަމަ   = .ިހުިރހާތަކެތ       =  އަޅުދާސްވެގެންވަނީ ހަަމ

 އެކަލާނގެއަެށވެ. / ކިޔަމަންތެިރވެގެންވަީނ އެކަލާނގެއަށެވެ.      =  އެަކލާނގެއީ އިސްވެދިަޔ

 މިސާލެއްނެތި ހަަމ އަލަްށ އުޑުތައް ހެއްދެވިަކލާނގެެއވެ.    = .ިއަދި ބިމާއ      = 

 އަދި އެަކލާނެގ ކަމެްއ ނިޔާކުަރއްާވ ނިންމަވަންޏާ.    =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އެކަމަަކްށ

 ުކރަްއވައެވެ. وحى)އެއްޗަކަށް( އެަކލާނެގ   = .ޭާވށ    =  ފަެހ ެއހަިއރުން އެކަެމްއ

 އެވީއެވެ.       = ( .ެَنَصارىއަިދ ނުދަންނަމީހުން ބުނެއެވ ).ެއިން ބުންޏެވ   

    = ުކރައްވާނެނަމައެވެ. وحىއަހުރެމެންނަށް ބަސްފުޅު  الّلو         =  ނުަވަތ

 ެއއް ފޮނުއްވާނެނަމައެވެ. ُمْعِجَزةއަހުރެމެންނަށް      = .ެބުނީހަމަ އެފަދައިންނެވ    

  =  ،ްްނވެސް. ِيُهودىއެީމހުންގެ ުކރީގެމީހުްނވެސ      =  .ެއެމީހުންެގ ބަސްފަދައިންނެވ 

       = .ެއެމީހުންެގ ހިތްަތއް އެއްވައްަތރުެވގެންވެއެވ         =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 ކޮށްދެއްވީ ކޮށްދެއްވަެމވެ. بَ َيانތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް        = ކުރާބަަޔކަށް. يقٌن 

     = .ެހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެާފނު ފޮނުއްވީމެވ     = ަގޮތުގައި. حقّ ހަމ 

      =  ެދެއްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައި. خَبދެްއވާ އަދި ިބރުެވިރކަމުގެ  خَبއުފާވެިރކަމުގ     = 

 އަދި ަކލޭގެފާނާިއ ސުާވލު ުނވެވޭނެއެވެ.       = .ުނަަރކައިެގ ެއކުވެރިންނާއިމެދ 

      = .ެއަިދ ަކލޭގެފާނަކަށް ުނރުހޭނެެއވ         = އިންވިޔަްސ  يَ ُهوِدى

 އިންވިޔަސް. َنَصارىއަދި       =  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. تَ َبعَ އާިއ  ِم لَّةަކލޭގެާފނު އެމީހުންެގ 

  = !.ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ      =  ްގެ ތެދުމަގު. )ދަންނައެވެ.( الّلوހަމަކަށަވަރުނ   
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    = .ެތެދުމަގަީކ ެއއީއެވ     ުވެވަޑަިއގެންފިއްޔާ. تَ َبعَ = އަިދ ކަޭލގެފާނ    = 

 އާިއ / އަމިްއަލ އެދުމާއި. َىَوى نفسއެމީހުންެގ        =  ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އަިއ

  ތަކެއްޗަށްފަހު.    = ُގެތެެރއިން. ِعْلم        = ން ކަލޭގެފާނަކަްށ  حضرةެގ  الّلو

 ނުވެއެވެ.    .ްެއއްވެްސ ސަަހރޯވެިރއެއ =      =  ވެިރއަކުވިަޔސް. نصرއަދި އެއްވެްސ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ުކރެއްިވކަމަށެވެ. ނަމަވެްސ އެފަަދ  إْخِتَيارދަރިަކލަުކ  تعاَل الّلوއިްނ ބުީނ  َنَصارى يعىنއަދި އެީމހުން  (116)
ވަންތަެވޮވޑިގެންވެއެވެ. އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންަނކުން ނޫނެވެ.  طَاىرއެންމެހައި އުނިސިފައަކުން އެކަލާނގެ ހުސް 

މެަހއިތަެކިތ ވެގެންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ. އެން خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ. އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވާހާަތކެތި 
 ޖިބުެވގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ. ކިޔަމަންތެރިވެ އަޅުދާސްވުން ވާ

އެކަލާނގެީއ އިސްވެދިަޔ އެްއވެްސ މިސާލެއްނެިތ ހަަމ ައލަްށ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ. އަިދ  (117)
 ވާށޭ ިއރާދަކުރަްއވަންާޏ އެެއއްޗަކަްށ ނުވަަތ އެކަމަކަްށ  އެކަލާނެގ ކަމެްއ ނިޔާުކރައްވަްނޏާ، ެއއްޗެްއ ެހއްދެވުމަށް 

 ކުރަްއވައެވެ. ދެްނ އެހަިއރުން އެކަމެއް އެވީެއވެ. އެއެްއޗެއް އެއުފެދި ނިމުނީއެވެ.  وحىމިހެން 
ގެ ަދރިކަލުންޭނ  الّلوއަީކ  الّسالم عليو عيسىއަދި ތަންދޮރު ނޭނގޭމީހުން ބުެނއެވެ. ތަނެއްދޮެރއް ނޭނގި  (118)
ެއީއ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدކުރައްވާނެނަމަެއވެ.  وحىއަހުރެމެންނާ ބަސްފުޅު  الّلوއިން ބުނެއެވެ.  نصارىނާ ބު

 /އެއް دليلއަކުކަމުގެ  نىب حقّ އަކުކަމުގަިއ އަުހރެމެނަށްވެސް ބަސްފުޅު އިއްެވވިަނމައެވެ. ނުވަތަ އެއީ  نىب حقّ 
ންެވސް ބުީނ ހަަމ އެީމުހްނ  يهودىއެްއ ައހުރެމެންނަްށ ގެނަސްދެްއވިނަމައެވެ. ަފހެ އެމީހުންގެ ކުރީެގ  ُمْعِجَزة

 الّلوގެ ައރިހުން އެާބވަތުގެ އެަތއްކަމެއް އެދުނެވެ. ފާޅުގަިއ  الّسالم عليو موسىން  يهودىއެބުނިގޮތަށެވެ. އެހެނީ 
އިްނެގ ބަހާިއ ދާދިއެްއގޮތެެވ. نصارىބަާހއި ިމ އެމީހުންނަށް ދެްއކެވުމަްށ އެދުނެވެ. އެމީހުންެގ 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ  يقٌن حقيقةއެއްވައްަތރުވެގެްނވެއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ކަންކަމާމެދު ވިސްާނ  ކުރާބަަޔކަށް ކަ
 ވެ. ކުެރއްވީމެ بَ َيان دليلންނަށް ޯކފާވެވޮޑިގެންނެވިކަމުެގ  يهودىކުެރއްވީމެވެ.  بيانތިމަންރަސްކަލާނގެ  دليل
ކަމާއިގެން ފޮުނއްވީ ުސވަުރޭގެގ  َرُسولހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭެގފާނު  !އެވެ. الّلو َرسولއޭ  (119)

ެދއްވާ ބޭަކލަކު ކަމުގައެވެ. )ދެްނ  خَبދެްއވާ އަިދ ނަރަކަިއގެ ާވހަކަ އިން ބިރުވެރިކަުމގެ  خَبވާހަކައިން އުފާވެިރ 
ކަން އިއްެވވުމަށްފަހު ނަރަަކވަންތަވެރިްނ އެކުރާ ނުބައިކަންތަކާމެދު ަކލޭގެފާނާއި ސުާވުލ َرُسولކަލޭގެފާނު 

  (އަކީ ުފރިހަމަކޮށް އިއްަވއި ދެއްވުމެވެ. َمسئوليةނުވެވޭނެއެވެ. )ަކލޭގެފާނުންެގ 
 تَ َبعَ އާިއ ކަޭލގެފާނު دينކަމުަގއިވިޔަްސ އެމީހުންެގ  َنَصارىންވިޔަްސ އަިދ  يهودىއަދި  (120)

 حقيقى. !ވެވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެން އެމީހުން ކަލޭގެފާނަާކއި ނުުރހޭެނއެވެ. ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ
ގެެތރެއިްނ މިއައިތަކެްއޗަށްފަުހ ދެން ަކލޭގެާފުނ  وحىއާިއ  ِعْلمގެތެދުމަގެވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނަށް  الّلوތެދުމަގަކީ ހަަމ 

 نصرން ކަޭލގެފާނަށް އެއްވެސްަސހަރޯެވރިއަުކ އަދި  حضرةެގ الّلوެވ ވަޑަިއގެންފިއްާޔ  تبعއެމީހުންއެދޭގޮތާިއ 
 ވެރިއަުކ ނުވާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންަނށް ފޮތްދެއްވިމީހުނ    =  އެމީހުން އެފޮްތ

 ވެއެވެ. تَ َبعَ ކިޔަވައެވެ. /      = ްقّ ވުން  تَ َبعَ ވާފަދައިްނ / އެފޮތަްށ  َحقُّ އެފޮތް ިކޔެވުނ  َح

 ވާފަދައިން.       = .ެއެމީހުން އެފޮްތ ތެދުކުެރއެވެ. / ނުވަަތ އެފޮްތ ތެދުކުރާީމހުންނަީކ އެއީެއވ 

     = .ެއަދި އެފޮތަށް ކާފަރުވަީމހުން ދަންނައެވ       = ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ ފަެހ ކަ

 އެއީ.   = .ެގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ މީހުންެނވ         = ންޭނވެ. َبىِن ِإْسَرائيلޭއ!     

    = ހަނދާންކުރާށެވެ. نِْعَمةަކލޭމެން ތިމަންަރސްކަލާނެގ          =  نِْعَمةެއ 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވި.  =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭެމްނ

 މާތްކުރެއްވީމެވެ.        =  ިތަކުގެަމއްޗަށް / މީސްތަކުންެގ މައްޗަށް. َعامل)އޭރުތިބި( އެންެމހައ 

    = .!ެއަދި ކަލޭމެން ދުވަހަކާމެދު ބިރުވެތިވާެށވ       = ްއެްއ  نفس)އެދުވަހުން( އެްއވެސ

 ފުއްދައިނުދޭނޭ.      =  ްއެއްގެަފާރތުން އެއްވެްސކަމެއް. نفسއަނެއ       =  އަިދ

  ނުެވވޭ. قبولއެްއ  ِفْدَيةެއއްެގ ފަރާތުްނ އެއްވެްސ  نفسއެ       = އަްށ އެްއެވްސ  نفسއަިދ ެއ

ެއއް ލިބޭނޭބަޔަުކކަމުަގިއ  نصرއަދި އެއްވެސް  =     އެއްގެ މަންފާނުވާނޭ. َشَفاعة

  އެމީހުންނުވާނޭ.            =  نއެަކލޭގެފާނު  َربُّ ެގ  إبراىيم عليو الّسالمއަިދ  إمتحا

 ކުރެއްިވހިނދު.   = ފުޅުތަކަކުން. / ކަންތައްތަކަކުން. أمرތަކަކުން /  كلمة    =  ެފަހ

 ުކރެއްވިެއވެ. وحىއެކަލާނގެ  =  އެކަލޭގެފާނު އެކަންތައްތަްއ ފުިރހަމަކުރެްއވިއެވެ.    = 

 ަކލޭގެފާނުަލއްވާނޭ ަކލަކީމެވެ.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއީ      =  ްإمامމީސްތަކުންނަށ 

  އެަކލޭގެފާނު ދެންެނވިއެވެ.=   އަކުކަމުގައި.  =  އަިދ މިއަޅާެގ ދަރިފަސްކޮޅުންވެްސ

 ލައްވާނދޭވެ.   = ކުރެްއވިއެވެ. وحىއެކަލާނެގ    =  ެަކްނ  إمامތިމަންރަސްކަލާނގ

 ނުލިބޭހުއްޓެވެ.     = .ްއަނިޔާެވރިންނަށ          =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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 ގެފުޅުލެއްވިހިނދު.      = ްވާތަނެއްކަމުގައި. / މީސްތަކުން ރައްކާެތރިވާން ދާތަެންއ  ُرُجْوعَ މީސްތަކުނ

 ކަމުގައި.  = .ިއަދި އަމާންނެއްކަމުގައި. / އަމާންވާަތނެއްކަމުގައ         =  އަިދ

 ކުރާެށވެ.! إْخِتَيارކަލޭމެްނ  َمَقامެގ  إبراىيم عليو الّسالم   = .ިނަމާދުކުރާ ތަެނއްކަމުގައ      = އަިދ

 ުކރެއްވީމެވެ. أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ             =مއަށާިއ  إبراىيم عليو الّسالم  إمساعيل عليو الّسال

 އަށް.       = ުުކރައްވާެށވެ.!  طَاىرތިޔަިއެގ ދެކަލުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ގެފުޅ    

    = ވާމީުހންނަށް. إعتكافކުރާީމހުންނަށާއި  َطَواف        = ިرُُكوعއަދ 

  ކުރާީމހުންނަށް. َسِجَدةކުރާމީހުންނަށާއި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގޮތުަގިއ އެފޮްތ ކިޔަަވއެވެ. އެފޮތަްށ   َحقّ ން(  مؤمنއެބައިމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފޮތްދެއްވި )ތެދުވެރި  (121)
ވެއެވެ. އެއީ އެފޮތް ތެދުކޮށް އެފޮތަށް އީމަންވާީމުހންނެވެ. އަދި އެފޮތަށް ކާފަރުވާމީހުން ދަންނަެއވެ.   تَ َبعَ 

ނޑައެޅިގެން އެއީ ެގއްިލ ހަަލކުވެގެްނވާމީހުންނެވެ.   ކަ
ެމްނ ކަލޭ نِْعَمةންނޭވެ.! ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ދެއްިވ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  َبىِن ِإْسَرائيل އޭ  (122)

ހަނދާންކުރާށެވެ.! އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ޭއރު ތިިބ އެންމެހަިއ މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭެމްނ 
 މާތް ކުރެްއވީމެވެ. 

އެްއގެ ަފރާތުން ެއއްވެސްކަމެްއ ފުއްދައިނުދެވޭ، އަދި ފާފަެވިރ  نَ ْفسއަކަްށ އަނެްއ  نَ ْفسއަދި އެްއވެސް  (123)
އެްއެގ  َشَفاَعةއަކަށް  نَ ْفسނުކުރެވޭ އަދި އެފަދަ  قبولއެްއ  ِفْديَةއެއް ެއއިން ަސލާމަތްވުމަށް އެްއވެސް  نَ ْفسއެއްވެސް 
َفعَ އެއްވެްސ  ވެރިްނީނ  أىلތަކުގެ  نَ ْفسއެއް ުނކުާރ ދުވަހަކަްށ ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާެށވެ.! އަދި އެފަދަ ފާފަެވރި  َمن ْ

 ދުަވހެވެ. قيامةއީ ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ. އެ َنْصر

ުކރެއްިވހިނުދ  إمتحانުފޅުތަކަކުން އެަކލޭގެފާުނ  أمرއެތަްއއެތަްއ  َربُّ އެކަޭލގެފާނުންގެ  إبراىيم عليو الّسالمއަދި  (124)
ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ.! ފަެހ އެަކލޭގެފާނު އެހުިރހާކަމެްއ ފުރިހަމަ ުކރައްަވއި ފާސްެވވަޑައިގެންނެވިެއވެ. އޭެގ 

އެއްކަމުަގިއ  إمامކުރެްއވިެއވެ. ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންނަށްވާ  وحىނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެަކލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަށް 
ްނ  إمامލޭގެފާނު ަލއްވާހުށީމެވެ. އެަކލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. މިއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮޅުންވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަ 

ކަން ނުދެއްވާހުށީމެެވ.  إمامކުރެއްވިެއވެ. އަނިޔާެވރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  وحىލައްވާނދޭވެ.! އެަކލާނގެ 
 ންނަށް އިމާމުކަން ނުދެއްާވ ހުށީމެވެ.( ُمْشرِكُ )

ވާ ތަެނއްކަމުގައްާޔިއ  ُرُجوعَ ގެފުޅު އެއީ މީސްަތކުން ަރއްކާތެިރެވ ސަލާމަތްވުމަށް  يعىن - َكْعَبة الّلوއަދި  (125)
ގަިއ ކަލޭމެން ނަާމުދ  َمقامގެ  إبراىيم عليو الّسالمއަމާންވެގެންވާ ތަނެްއކަމުގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލެްއވީމެވެ. އަދި 

ކުރެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެ ީމހާއަށް ެއގޮްތ  ركعة. އެތާގައި އެދެ އެވެ رَكعةގެ ދެ  َطوافކުރާށެވެ.! )އެީއ 
 إبراىيم ކުރުްނ ހުއްަދއެވެ.( އަިދ  ركعةގެ ކޮންމެތަެނއްގައިވެްސ އެދެ  َحَرمُ މޮޅުއިތުރުވެގެންވެެއވެ. އެހެންނޫންނަމަ މުޅި 

 ُسُجود رُُكوعވާމީހުންނަށާިއ އަިދ  َكافإْعتِ ކުާރމީހުންނަށާއި  َطواف( އާއި ެދކަލުންެވގެން عليهما الّسالم) إمساعيلއާއި 

ކުެރއްވުަމްށ  طَاِىرކުރާ މީހުންނަށް އެބަހީ އަޅުކަންކުރާ މީސްތަކުންނަށްޓަަކއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގެފުޅު 
 ކުރެްއވީމެވެ. أمرއެދެބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ދެންނެވި ހިނދު  إبراهيى عهيه انّسالَوއަިދ  =  އެވެ!.رب ޭއ އަޅުެގ    

       !.ެމި ރަށް )މި މަްއކާ( އަމާްނ ރަށެްއ ކަމުގަިއ ލަްއވާންދޭވ =      ައިދ =

 އެތާނގެ އަުހލު ވެރިންނަށް ރިޒުޤު ދެއްވާންދޭވެ.!     މޭާވގެ ތެރެއިން / ގަސްގަާހގެހީެގ =

 މަތިވަރުން        ްއެީމހުންގެތެެރއިން އީާމންވީ މީސްތަކުންނަށ =         = 

 އަށާއި އާޚިރަތް ުދވަހަށް هللا    ެކުރެއްިވއެވެ. وحى = އެަކލާނގ    =  އަދި ކާފަރުެވއްޖެމީާހ

 )ދަންނައެވެ.!(      ފަހެ އެމީހަކަްށ ކުޑަ އަރާމުކޮޅަކާިއ މިންަވރެްއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއާވ =

 ހުށީމެވެ.     ދެްނ އެީމހަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަޖުބޫރުުކރާހުީށ =         

 = ނަރަަކއިގެ ޢަޒާބަށްދިއުމަށެވެ.         / .ެއަދި ނުބަިއވެގެންާވ އެނބުރިދާ ތަނަކަެށވ =

 ނުވަތަ ެއއީ އެނބުރިދިއުްނ ނުބައިތަނެެކވެ.         ިއުފުްއެލިވ  (عليو الّساَلم) إبراىيم= އަދ

 ހިނދު          )ުގެފުޅުގެ ބިްނގާ )އެބަހީ ގެފުޅުގެ ބިންަގލުެގ މައްޗަށް / ާފރ = 

    ިއާއި  إمساعيل عليو الّسالم= އަދ           ެرب = )ދެބޭަކލުން ދެންނެިވއެވެ.( ޭއ އަޅަމެންގ

 އެވެ. އަޅަމެންެގ ކިބައިްނ ޤަބޫުލ ކުަރއްވާނދޭވެ!    = ީހަަމކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެ އ 

    .ެއައްަސވާވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެެއވ =     = ެرب އޭ އަޅަމެންގ

 އެވެ.!           އަދި އަޅަމެންނީ ިއބަރަސްކަލާނެގއަށް ކިޔަމަންވެގެންާވ ދެއަޅުންކަމުަގިއ =
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 ލައްވާންދޭވެ!         )!ެއަިދ އަޅަމެންެގ ދަރިަފސް ކޮޅުންވެްސ )ަލއްވާނދޭވ =      

   )ްއިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވ ޯބލަނބައިގެންވާަބޔަކު )ުއއްމަތެއ =          އަިދ =

 ކުރާެނޮގތް( حج )ދައްކަވާނދޭވެ! يُاسك އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ        އަދި އަޅަމެންގެމައްޗަްށ =

 !ތައުބާ ަލއްވާނދޭވެ.    ީހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނެގއ =        =

  ގިނަގިނައިން ތައުާބ ލަްއވާ ރަޙްމަތްލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ.

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 !އަށް ދެންނެވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ  َربّ ( ެއކަލޭގެފާނުންެގ الّسالم عليو) إبراىيمއަދި  (126)

ةިމ  !ެއވެ َربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުެގ  އަިދ އެރަުށެގ  !މިީއ އަމާން ރަށެއްކަމުަގއި ލައްވާފާނދޭވެ َمكَّ

ދުވަހަްށ  آخرةއަށާިއ  الّلوެއއީ އެީމހުންކުެރ  !ގެެތރެއިން ެދއްވާނޭދވެ رزقވެރިންނަްށ ގަްސގަހާެގހީެގ  أىل

ކުރެްއވިއެވެ. އެީމހުންގެތެރެއިްނ ކާަފރުވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ. ަފެހ  وحىއީމާންވާބަޔަކަށެވެ. އެކަލާނގެ 
އި ދާިދ ކުޑަައރާމުކޮޅެއް ދެއްަވއި ކުޑަމިންވަރެއްެގ އެިތކޮޅެއްދެއްާވ ހުށީމެެވ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީާހއަށް ދުނިޭޔގަ

އަްށ ދިއުމަށެވެ. އަިދ އެީއ ނުބައިވެގެްނާވ  َعَذابހުީށ އަލިފާނުެގ ްއވާދެން އޭގެފަހުަގއި އެީމހަކަށް މަޖްބޫުރކުރަ
 . ތަނެކެވެ

އެަބީހ ގެފުޅު ބިނާުކރެއްިވހިނުދ  –ގެފުޅުެގ ބިންާގ އުފުްއެލވިހިނދު  الّلو َكْعَبة( الّسالم عليو) إبراىيمއަދި  (127)

 َربّ އާއި ދެބޭަކލުން ދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅަމެންގެ  الّسالم عليو إمْساعيلއެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ 

ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނާވ  !ކުަރއްވާނދެވެ فبولއަޅަމެންގެ ކިބައިން  !އެވެ
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

 އަޅަމެންނީ އިަބރަސްކަލާނގެއަށް ުފރިހަމައަްށ ކިޔަމަންތެިރވެގެންވާ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (128)
އަދި އަޅަމެންގެ ދަރިފަްސކޮޅުންވެސް އިަބރަސްަކލާނގެއަްށ  ލަްއވާނދޭވެ!ދެއަޅުންކަމުގައި އަޅަމެްނ 

ةކިޔަމަންތެރިވާޭނ  އާިއ ދެްނވެްސ އެހެނިހެްނ އަޅުކަން އަާދކުރާނެގޮްތ  َحجّ އަިދ އަޅަމެން  !އެްއ ލައްވާނޭދވެ أُمَّ

ސްަކލާނގެީއ ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަ !ލަްއވާނދޭވެ َتوبةއަިދ އަޅަމެންެގ މައްޗަްށ  !އަޅަމެނަށް ދައްކަވާނދޭވެ

 ލެއްވުންބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ. رمحةކުރަްއވާ  قبول َتوبةގިނަގިނައިން 

 

  



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

6 3   

މާނ  ގެ البقرةسورة  

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     އެވެ! رب = އަޅަމެންެގ        އަިދ އެމީހުންގެެތރެއަްށ )ކިޔަމަންތެިރ އުއްމަުތެގ =

 = އެމީހުންެގ ތެެރއިން   !ތެރެއަށް( އިބަރަްސކަލާނެގ ަރސޫލުބޭަކލަުކ ފޮނުއްވާނދޭވެ.    

    އެޭބކަލަުކ އެީމހުންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ ާއޔަތްތައް ކިޔަވައިެދއްވާޭނ =     އަިދ =

 އެބޭކަލަުކ އެމީހުންނަްށ އުނގަންނަވައިދެްއވަިއ      ފޮތާިއ އަިދ ޙިކުމަްތ )ޤުުރއާާނިއ =

 ސުއްނަތް(     ކޮށްދެއްވާނޭ َطاِىر އެމީހުން= އަިދ އެބޭކަލަުކ     ހަމަކަށަަވުރްނ =

 އިބަރަސްކަލާނގެީއ       .ެޢިއްޒަްތވަންތަ ޙިކްމަތްވަންަތ ަކލާނގެެއވ =     

      =  ން މޫނު އަނބުރަިއލާނީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ ِملَّةُ ެގ  الّسالم عليو إبراىيمއަިދ      

   =  ަހލާކުކުިރ މީަހކުމެނުވީއެވެ. نفسެވ  َجاِىلُ ެގ ކަންތަކާމެުދ  نَ ْفسُ އެީމހާެގ     = 

 ކުރެއްވީމެވެ. ِإْخِتَيارއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާުނ     = .ިދުނިޔޭގައ    

    =  ދުވަހުން އެކަލޭގެފާނުާވހުށީ. آخرةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ       = 

ނޑައެޅިގެން    މާތްމީހުންެގ ތެރެއިންނެވެ. َصاحلކަ     =  އެކަޭލގެފާނަްށ  َربّ ެއކަލޭގެފާނުންެގ

 !/ އިސްލާމްެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ !ކަލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ =  ުކރެއްިވހިނދު. وحى

    = .ެއެަކލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ. މިއަޅާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީމެވ     =  ََعامل 

 އަށް. َربّ ތަކުގެވެރި         =  ިުކރެއްވިެއވެ. )އެބަީހ  َوِصيَّةއެކަމަށް  الّسالم عليو إبراىيمއަދ

 އެަކލޭގެފާނުންެގ ދަރިންނަށް. =  ުކރެއްިވއެވެ. َوِصيَّةތެިރވުމަށް  إخالصކިޔަމަންތެރިވެ    = 

 ުކރެއްިވއެވެ. َوِصيَّةވެްސ  الّسالم عليو يَ ْعُقوبއަދި   = .ެޭއ ައހުރެންެގ ދަރިންޭނވ!      

  =  ްކޮށްދެްއވައިފިެއވެ. َخاصّ ކޮށްދެްއވާ  إْخِتَيارަކލޭމެނަށް  تعاَل الّلوހަމަކަށަަވރުނ  ==   ްދީނ  

   = ެފަހެ ަކލޭމެން މަރުނުވާ ހުށިކަމެވ!        =  ކަލޭމެްނ

 ގައިމެނުވީ. َحالކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ ބަޔަކުކަމުަގއިވާ       ޭންނޭވެ!( ކަލޭމެްނ  أىل كتاب= )އ
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  ވެތިބީމުހެްއޔެވެ؟ َحاضر      = ވިހިނދު.  حاضرގެ އަިރހަށް އަިއހިނދު.  يَ ْعُقوب عليو الّسالم

   = / ުއަވަާހރަވުން. މަރ       = .ުއެކަޭލެގފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދ 

     =  ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާނީ ކޮންއެއްަޗކަށްހެއްޔެވެ؟    =  އަހުރެންނަށްަފުހ

 ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު.  = .ެއެމީހުން ދެންނެިވއެވ      =  އަހުރެމެން އަޅުކަންުކރާީނ

 އަށެވެ. إَلوކަލޭގެފާނުންގެ       =  ެއަށެވެ. إَلوއަދި ކަލޭގެފާުނންގެ ކާބަފައިންގ         

    =  ( ެއވެ. الّسالمعليهما ) إْسَحاقއާިއ އަިދ  إمْساعيلއާިއ  إبراىيمއެކާބަފައިންނަީކ      =  ހަަމ

  .حال އަދި އަހުރެމެންވާ  = އެްއގެގޮތުގަެއވެ.  إَلوއެއްކައުވަންތަ      =  ހަމައެކަިނ

  އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވެގެން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ةއަދި އެކިޔަމަންތެިރވެގެންވާނޭ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (129) ބޭކަަލުކ  َرُسولއަށް އެމީހުންގެތެެރއިން  أُمَّ
ةާއއި ެއކަލޭގެފާނުންެގ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمد)އެީއ  !ފޮނުއްވާނދޭވެ ެގ މީހުން ފޮުނއްވުމުެގ  أُمَّ

ةބޭކަަލކު  َرُسولއިޝާރާތްކަމުގަިއވެއެވެ.( އަިދ ެއ  ގެ ީމުހންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތއް ިކޔަވާދެްއވާ އަިދ  أُمَّ
ކޮށްދެއްާވޭނ  طَاِىرُ އެމީހުްނ ުހރިާހގޮތަކުްނ  އެބޭކަލަކީ އުގަންަނއިދެއްާވ އަިދ  ُسّنةއާިއ  قرآنއެމީހުންނަށް ީކރިިތ 

 ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ. ِحْكَمةވަންަތ  زَّةعِ ބޭކަލުކަމުގަިއވާނޭ ބޭަކލެކެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގއީ 
َفعގެ  نفسއަދި ތިމާގެ  (130) ްނ  ِمّلةގެ  الّسالم عليو إبراىيمހަލާުކކުިރ މީހަކުމެނުވީ  نفسެވ  َجاِىلُ އާއިމެދު  َمن ْ

رުކރައްވަިއ  خاصّ މޫނު އަނބުރައިުނލައެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު ދުިނޔޭގަިއ   إْخِتَيا
ނޑައެޅިެގން  آخرةކުރެއްވީމެވެ. އަދި   ތެެރއިންނެވެ.  މާތްމީހުްނގެ َصاحلަގއި ެއކަލޭގެފާނުާވހުށީ. ކަ

ކުެރއްވިހިނުދ  وحىއެކަޭލގެފާނަށް  َربّ ލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގަންނަވާޭށ އެކަޭލގެފާނުންގެ ކަ އަދި  (131)
 އަށް ިމއަޅާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީެމވެ.  َربّ ތަކުެގ ވެިރ  َعاملَ އެކަލޭގެފާނު ދެންެނވިއެވެ. 

އާިއ ދެބޭަކލުންވެސް އެބޭކަލުންެގ ދަރީންނަށް އެކަމަްށ  الّسالم عليو يَ ْعُقوبއާިއ  الّسالم عليو إبراىيمއަދި  (132)
ކުރެްއވިއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބޭަކލަކުވެްސ  وصّيةއަްށ ކިޔަމަންތެިރުވމަށް  ربّ ތަކުެގ ެވރި  عاملުކރެއްިވއެވެ.  وصّية

نނަށްޓަކައި ންަކލޭމެ تعاَل الّلوހަމަކަށަަވރުން  !އެބޭކަލެއްެގ ދަރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ އަުހރެންގެ ަދރިންެނވޭ  دي
ިކޔަމަންތެރިެވގެްނާވ  އެަކލާނގެއަށް ެއވެ. ފަހެ ކަލޭމެން دينކޮށްދެއްވައިފިެއވެ. އެއީ ކިޔަމަންެތރިކަމުގެ  إختيار

 ގައިމެނުީވ މަރުނުާވހުށިކަމެވެ. حال
ެގ އަަވހާރަވުްނ ައއިހިނދު ކަލޭމެން އެާތ  الّسالم عليو يَ ْعُقوب( !ވެއިންނޭ َنَصارىންނާިއ  يهودى)އޭ   (133)

ވެތިބީުމހެއްޔެވެ. އެަކލޭގެފާުނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ޭބފުޅުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަށްފަުހ ަކލޭމެްނ  َحاضر
އެބޭފުޅުން ދެްނނެވިއެވެ. ައހުރެމެން އަޅުކަންކުރާނީ ކަލޭގެފާާނ  ؟ކޮންެއއްޗަކަްށހެއްޔެވެ އަޅުކަންކުރާނީ 

 (الّسالم عليهم)ގެފާާނއި  إْسحاقގެފާނާއި އަދި  إمْساعيلގެފާނާިއ  إبراىيمއިވާ ކަލޭގެފާނުންގެ ކާބަފައިންކަުމގަ
ނޑުމެން ކިޔަމަންތެރިވެގެން މިވަނީ ހަަމ  الّلوއަށެވެ. އެއްަކއުވަންތަ  إلوމިބޭކަލުންގެވެސް  އަެށވެ. އަޅުގަ

 އެކަލާނގެއަެށވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ީةެއއ  އެކެވެ. / ބަަޔކުމީހުންނެވެ. أُمَّ    = .ާހަމަކަށަަވރުން އިސްވެގޮސްަފއިވ   

     = .ެއެީމހުން ކުރިކަެމއް އެމީހުންނަށްވެެއވ         =  އަދި ކަލޭމެން ުކރިކަމެއް )ޭއެގ

  ނަތީޖާ( ކަލޭމެނަށްވެއެވެ.   = .ެއަދި ަކލޭެމންނާ ސުވާލުނުެވވޭނެއެވ        

 = .ުއެީމހުން ުކރާކަމުގަިއވީކަންތަކާއިމެދ     =  .ެިއްނ  َنَصارىންނާއި  يَهودىއަދި އެމީހުން ބުްނޏެވ

 ބުންޏެވެ.            = ( ްمؤمنަކލޭެމނ  )ްَنَصارىންކަމުގަިއ ނުވަަތ  يَهودىނ 

 !އިންކަމުގައިވާށެވެ    = ެނަށް ެތދުމަގު ލިބޭނެއެވެ.ން)ޭއރުން( ަކލޭމ  =  ( !ެއވެ الّلو رسول)ޭއ

 !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      =  ةެގ  الّسالم عليو إبراىيمއެހެންޫނނެވެ. އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟  ِمّل

 އެވެ.   = ( އަްށ ސީދާވެގެންނެވެ. توحيد)އެދީންވަނީ  :حالއަށް ސީދާެވގެންާވ  توحيد     = 

އަދި އެަކލޭގެފާުނ ނުވެެއވެ.      = ންގެ ެތރެއިން.  ُمْشرِك   =  ( !ންނޭވެ مؤمن)ޭއ

 !ކަލޭމެން ބުނާށެވެ     =  ވެ.އެތެދުކޮށްފީމު الّلوވެ. / އެއަށް އީމާންވެއްޖައީމު الّلوައހުރެމެްނ   

     = .ިއަދި ައހުރެމެންނަްށ ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށާއ      = އަިދ ބާވަިއލެއްުވުނ

 ތަކެއްޗަށާއި.           =(.الّسالم عليهم)ގެފާނަށާއި  إمْساعيلގެާފނަށާއި އަދި  إبراىيم  

           =  ިم)ްނގެމައްޗަށާއި،  أْسَباطُ ގެފާނާއި އަދި  يَ ْعُقوبُ ގެފާނާއި  ِإْسَحاقއަދ 

. (الّسالم       =  اގެފާނަށް ދެވުުނ ތަކެއްޗަށާިއ  عيسىގެފާނާއި  موسىއަިދ  عليهم

  .الّسالم         =.ިއަދި ދެން ެއހެިނހެން ނަބީބޭކަލުންނަށް ދެއްވުުނ ތަކެއްޗަށާއ  

   =  ެން. حضرةގެ  َربّ އެބޭަކލުންގ    =  ްކޮށް ވަކިކޮށް ުނހަދާހުށީމެވެ. َفرقއަދި އަުހރެމެނ 

       =.ުެއއިން އެއްވެްސ ބޭަކލެއްެގަެމެދ    = .ީއަިދ އަުހރެމެްނ މިވަނ       
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 = .ެނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވގެންނެވ   ކަ   = .ާފަެހ އެމީހުން އީމާންވަންޏ 

       = .ްކަލޭމެން އީމާންވެގެންވާފަަދ ތަކެއްޗަށ      =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުނީެހވެ.     = ).ެއަިދ އެމީހުްނ އެނބުރިުފރަގަސްދީފިްއޔާ. )ދަންނައެވ 

         =  ީދެކޮޅުވެރިކަމެއްަގއެވެ.ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއވަނ    

=  ްކަލޭގެފާނަްށ ފުއްދަވާހުއްެޓވެ. الّلوފަހެ ިނކަންހުެރ އެމީހުންެގ ފަރާތުނ      = 

 އަދި އެަކލާނގެީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ގެ  އެބޭބޭކަލުންނަކީ ހަމަކަށަވަރުްނ ވޭތިެވގޮސްފައިާވ ބައެކެވެ. އެބޭކަލުންނަށް އެބޭަކލުން ުކރެއްިވކަމެއް (134)
ަކލޭެމނަށް ހުންނަހުއްޓެވެ. އަދި އެބޭަކލުން ކުރަމުންދިަޔ  َجَزاءހުންނަހުއްޓެވެ. އަދި ކަލޭމެންުކރިކަމެއްގެ  َجَزاء

  ކަންކަމާމެދު ކަލޭމެންނާ ުސވާލު ުނވެވޭނެެއވެ.

 َنَصارىންކަމުަގއި ނުވަތަ  يَهودىަކލޭމެންވެސް  !ންނޭވެ مؤمنއިން ބުނީ އޭ  َنَصارىންނާއި  يَ ُهودىއަދި  (135)
( ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ !ެއވެ الّلو َرُسولޭއރުން ަކލޭމެނަށް ތެދުމަުގ ލިބޭނެެއވެ. )އޭ  !އިންކަމުގައިވާށެވެ 

 توحيدެގ ދީނާއެވެ. އެީއ  الّسالم عليو إبراىيمވާނީ  تبعއަުހރެމެން  !އެހެންނޫނެވެ. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ !ވިދާޅުވާށެވެ
 ެރއިން ނުވެއެވެ. ްނގެތެ مشركއަށް ސީދާވެގެްނވާ ދީނެވެ. އަިދ އެަކލޭގެފާނު 

ވެ. އަިދ އެއަށް އީމާންެވއްޖައީމު الّلوކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވެ. ައހުެރމެން  !ންނޭވެ مؤمنއޭ  (136)
ާއިއ  إبراىيمވެ. އަދި އެއަްށ އަހުރެމެްނ އީމާންވެއްޖައީމު  قرآنކީރިތި  –އަހުރެމެންނަށް ބާަވއިލެްއވި ތަެކއްޗަށް 

ައީކ  أسباطންގެ މަްއޗަށް ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަާށ ) أسباطގެފާނަށާއި އަިދ  يَ ْعُقوبއާިއ އަިދ  إْسحاقއާިއ  إمْساعيل
މި އެްނެމ  (الّسالم عليهم)އެކެވެ.(  أّمةބޭފުޅުންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބޭަކލެްއގެ ދަރިކޮޅަކީ  59ގެފާނުންގެ  يعقوب

ا) عيسىއާއި  موسىވެ. އަދި އެއީާމންވެއްޖައީމު ބޭކަލުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނު ތަެކއްޗަށެވެސް އަުހރެމެން  عليهم
ން ދެްއުވުނ  حضرةގެ  َربّ  ގެ ންއެބޭކަލު( އަށް ދެއްވުނު ތަެކއްޗަށާއި އަދި އެހެިނހެން ނަބީބޭކަުލންނަށްވެސް الّسالم

ން އެއިން އެްއވެސް ބޭކަލަކު ވަކިކޮްށ  َحْيِثيَّةޭބކަލެއްގެ  َنىب ވެ. އަދި މުއެތަކެއްޗަށް އަުހރެމެން ފުރިހަމައަށް އީމާންވަ
ންކަމުގަިއ އެއްބަްސވެ އެޭބކަލުންަންށ  َرُسولންނާއި  نىبފޮނުއްިވ  الّلوތަފާތު ނުކުރަމެވެ. އެންމެ ބޭަކލުންނީވެސް 

ނޑައެޅިގެން ެއކަލާނގެއަްށ ިކޔަމަންވެ އެ އީމާންވެ އެޭބކަލުްނ ތެދުކުރަމު مވެ. އަިދ އަުހރެމެން ިމަވނީ ކަ  ُمْسِل
 ންކަމުގައިވެގެންނެވެ. 

ްނ ތިަޔ އީމާންީވ  مؤمنިއންވެސް ަކލޭމެން  َنَصارىންނާިއ  يهودىއެބަީހ  –ފަހެ އެީމހުންވެްސ  (137)
ނަށްވެސް ތެދުމަގު ލިބުނީހެވެ. އަދި އެީމހުްނ ތަކެއްޗަށް އީމާންވެ އެތަކެތި ތެދުުކރިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ެއމީހުން

ނޑައެޅިގެން ދެކޮޅުވެރިކަމެްއގައެެވ. !އެނބުރި ފުރަގަސްދީިފއްޔާ )ދަންނާށެވެ ( ހަމަކަަށވަރުން ެއމީހުން އެވަނީ ކަ
އެކަލާނގެީއ ަކޭލގެފާނަށް ފުއްދަަވއިދެއްވާުހއްޓެވެ. އަދި  تعاَل الّلوފަހެ އެީމހުންެގ ނުރައްަކލުްނ ނިކަންހުެރ 

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = އެވެ. دينގެ  الّلوކުަލއެވެ. /  الّلو       = އަދި ރަނގަޅުކަން ބޮޑީކާކުހެއްެޔވެ؟ 

     = އަށްވުރެ.  الّلوގެ ގޮތުން  دين         =  އަދި ައހުރެމެްނީނ

 ހަމަސީދާ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާމީހުންނީމުއެވެ.  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!           

 ؟ ކުރަނީހެއްެޔވެ. َجَدلُ އާއިމެުދ ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންނާ ައރަިއވުންވެ  الّلو =        =  ައިދ

 އެވެ. َربّ އަދި ަކލޭމެންގެވެސް  .ެއވެ َربّ އެކަލާނގެީއ އަުހރެމެންގެ        =  އަދި އަހުރެމެންަންށ

  ވެގެްނވެއެވެ. خاصّ ތަްއ  عملއަހުރެމެންެގ    =  ެަތްއ  عملއަދި ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގ

 ވެގެްނވެއެވެ. خاصّ    =.ްއަިދ އަުހރެމެނ       =  ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެައްށ ކަ

  ެތރިވެގެންވަެމވެ. إخالص   = ުނވަތަ ކަލޭެމން ބުނަނީހެއްެޔވެ؟        = 

  (.الّسالم عليهماގެފާާނ ) إمساعيلގެފާނާިއ އަިދ  إبراىيمހަމަކަށަވަރުްނ        =  ައިދ

  (.الّسالم عليهماގެފާނާިއ ) يَ ُعُقوبގެފާނާިއ  إسحاق   =  يعقوبންނާިއ )އެީއ  أْسباطُ އަިދ 

 ގެފާނުންގެ ބާރަބޭފުޅުންނެވެ.(   = .ީމިބޭބޭކަލުން ަވނ         = ން ކަމުަގިއ  يهودى

 އިންކަމުަގއެވެ. َنَصارىނުވަތަ   =  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (!އެވެ الّلو رسول)ޭއ!        

=  ަހެއްެޔވެ؟ الّلوބޮޑަށް ދަންނަނީ ކަލޭމެންހެްއޔެވެ؟ ުނވަތ     =  އަދި އަނިޔާެވރިކަން ަވކިންބޮީޑ

  ؟ ކާކުހެއްެޔވެ.  = .ެވަްނހަނާކުިރ މީހަކަްށުވރ     =  އެމީެހއްެގ އަތުތައިާވ

 ހެކިބަސް.   = ންވާ. حضرةގެ  الّلو       =  ިَغاِفلُ އީ  الّلوއަދ 

 ވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ.     = .ްކަލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަކުނ     = 
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 ެއކެވެ. أُمَّةއެއީ ބައެކެވެ.     = ޭގޮސްފަިއވާ.ތިވެހަމަކަށަަވރުން ވ          =  ެއަްށ  أُمَّةއ

  ވެގެންެވއެވެ. َخاصّ އެމީހުން ުކރިކަންތަްއ        = ެނަްށ ންއަިދ ކަލޭމެްނ ކުިރ ކަންތަްއ ަކލޭމ

  ވެގެންެވއެވެ. َخاصّ    = ެނާ ސުވާލު ނުެވވޭނެއެވެ.ންއަިދ ކަލޭމ        

  = .ުއެމީހުންކުރާކަމުަގއި ީވކަންތަކާއިމެދ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަށްުވެރ ވަކިްނ  دينެގ  الّلوއަްށ ވަްނނާށެވެ. އަިދ  دينެގ  الّلو !ެގ ކުލަޖައްސާެށވެ الّلوކަލޭމެން  (138)
އެްއ ނުވެެއވެ. އަިދ އަުހރެމެންނީ ހަމަ ީސާދ  دينށްވުެރ ހެޮޔ އެއަ ؟ހެއްެޔވެ އެއް  دينހެޔޮވެގެންވަީނ ކޮްނ 

  .ނީމުއެެވަެއެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާ މީހުންނ
 ެނޑަކަށް ލައި ުކލައެއް ަޖއްސައެވެ. ެއީއ  َنَصارى !ދަންނައެވ އިްނގެ މީހުން އެމީހުންގެ ކުދިން ކުލަެފންގަ

ނޑައެޅުމަށެވެ. އެފެަނށް އެމީހުން  دينއެމީހުންގެ  އެވެ. އެފެނަށްަލިއ  َمْعُموِديَّةކިޔަީނ  ގެީމހެއްކަމުގަިއ ކަ
ުކރާފަދަިއްނ  ِخَتانން އެމީހުންގެ ކުދިން  ُمْسلمއީ އެެކވެ. މި َنَصارىނެގުމަށްފަހު ދެން އެއީ 

ގެ ފެންއަާޅޭށ  دين إسالمުކރުމަށްފަހު  ِخَتانން އެމީހުްނގެ ދަރިން  مسلمކުރާކަމެއްކަމުަގއިވިެއވެ. އަދި ބަެއއް 
ްނ އައިކަމެްއކަމަށް ފެނެއެެވ.  ُخَراَفاتހަދަނީ މިމީހުންގެ މި  އި ފެންވަުރވަކުެރވުނުކުއްޖާ ވަކިގޮތަކަްށ  ِخَتانކިޔައި 

َغةُ ކުަރއްވާފަިއ އެވަީނ  وحىއިންގެ މިކަމަްށ ރައްުދކުރަްއވައި ެއކަލާނެގ  َنَصارއެއީ އޮްތކަމެއްނޫނެވެ. މި   الّلو ِصب ْ
َغة الّلو ِمنَ  َأْحَسنَ  َوَمنْ    أعلم والّلوޔަތެވެ. މި އާ  ِصب ْ
އާއިމެދު ަކލޭމެްނ  الّلو !އިންނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ َنَصارىންނާއި  يهودىއެ  !އެވެ الّلو َرُسولއޭ  (139)

އެެވ.  َربّ ކުރަނީެހއްޔެވެ؟ ެއކަލާނެގއީ ައހުރެމެންެގ އާިއ އަިދ ަކލޭމެންގެވެްސ  َجَدلُ އަހުރެމެންނާިއ ައރަިއރުންެވ 
އެއްގެ ނަތީާޖ  عملއެްއގެ ނަތީޖާ އަުހރެމެންނަށް ހުންަނހުއްޓެވެ. އަދި ަކލޭމެން ކުރި  عملއަހުރެމެންުކރި 

ނޑައެޅިގެން އެކަލާނެގއަށް    ތެިރވެގެންނެވެ. إخالصކަލޭމެންނަށް ހުންނަުހއްޓެވެ. އަިދ އަުހރެމެން މިވަނީ ކަ

 إْسَحاقއާިއ  إمْساعيلއާިއ  إبراىيمކަލޭމެްނ ތިޔަބުނަނީ ހަމަކަށަވަރުން  !ވެއިންނޭ َنَصارىންނާ  يَهودىއޭ  (140)
  އިން  َنَصارىންކަުމގައި ނުވަތަ  يهودىމި އެންެމބޭކަލުންވަނީ  (الّسالم عليهم)ްނ  َأْسَباطާއއި އަދި  يَ ْعُقوبއާއި 

( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އެހެންވިއްޔާ ދެެނގަތުން ބޮޑީ ކަލޭެމްނ !ެއވެ الّلو َرسولކަމުގައިކަމަށް ހެްއޔެވެ؟ )އޭ 
ގެ ހެކިބަްސ ވަންހަނާުކރި މީހަކަްށވުރެ ވަީކްނ  الّلوއަދި ތިމާެގ އަތުގަިއވާ  ؟ެހއްޔެވެ  الّلوުނވަތަ  ހެއްޔެވެ؟

ންާނިއ  يهودى يعىنއަނިޔާވެރިކަންބޮީޑ ފަެހ ކާުކހެއްެޔވެ؟ އެއަށްުވރެބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ ނުވެެއވެ. )ެއހެީނ އެމީހުްނ 
ެގ ންކަން އެއީ އެީމހުންގެ ފޮތްތަކު  مسلمނެެއވެ. އިސްވެދިޔަ ބޭޭބކަލުންނީ އިންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ نصارى

 ެވވޮޑިގެން ނުެވއެވެ.  َغاِفلُ  الّلوންނެވެ.( އަިދ ކަލޭމެން ިތޔަކުާރ ކަންތައްތަާކއިމެދު  معلومات
 َجَزاءއެްއގެ ުފރިހަަމ  عملފަހެ އެބޭބޭަކލުންީނ ވޭތިެވގޮސްފައިާވ ބައެެކވެ. އެބޭަކލުްނ ުކރެއްިވ  (141)

ކަލޭމެނަްށ ހުންނަުހއްޓެވެ. އަދި އެބޭކަލުްނ  َجَزاءއެބޭކަލުންނަށްވެެއވެ. އަިދ ަކލޭމެންކުރިކަމެްއެގ ފުރިހަަމ 
 ކުރިކަންކަމާމެދު ަކލޭމެނާ ސުާވލު ނުެވވޭނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ޭމީހުްނ ނިަކންހުރެ ބުނާނެެއވެ. َجاِىلބުއްދިހަމަނުޖެހ     =  މީސްތަކުންެގ

 ތެރެއިން.   = އެމީހުްނ އަނބުުރވައިީލ ކޮްނެއއްޗެްއ ހެްއޔެވެ؟       =  َلةއެީމހުންެގ  ِقب ْ

 އިން.        =  َلةޭއގެމަތީގަިއ އެމީހުންީވ / އެީމހުން ެއ  އަށް ނަމާދުުކރި. ِقب ْ  = 

  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      = ( މިލްކުެވ ފަރާތް )މުޅިދުނިޔެ َمْغِربُ ފަރާތާއި  َمْشِرق

. އަެށވެ  الّلوެވގެންވަނީ  َخاصّ         =  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ

 މަގުދައްކަވަެއވެ.        = .ްސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގަށ     = .ެއެފަދައިންނެވ 

    = .ީތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނލެއްވ     =  ُެއއްކަމުގައި. أّمةވެިރ  َعْدل    

 ކަލޭމެންވުމަށްަޓކައެވެ. =       = .ިީމސްތަކުންގެ މައްޗަށްާވ ހެކިެވރިންކަމުގައ     

  =  ާއވުމަށްޓަކައެވެ. َرُسولއަިދ    =  ނޑައެޅިގެންާވ ހެކިެވިރ ކަލޭމެްނގެ ަމއްޗަްށ ކަ

 ބޭކަލަކުކަމުގައި.       =  ެَلةއަދި ތިމަންރަްސކަލާނގ  ނުަލއްވަެއވެ. ِقب ْ        

َلةކަލޭގެފާނު ެއ = َلةއެއްގެމަީތގައި އެވީ، / )ެއ  ِقب ْ   ާއ ދިމާއަށް އަޅުކަންުކރެއްިވ( ِقب ْ   

 އެންގެވުމަށްމެނުވީ.ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން =     =  ވަީނ  تَ َبعَ އާއި  َرُسول

 ކާކުކަން.          =  / އެމީާހެގ ދެފުންނާބުގެމައްޗަްށ ފުރޮޅިގެންދާމީހުންގެެތރެއިްނ

 ފުރަގަސްދޭމީހުންެގ ތެެރއިން.     = .ްއަިދ އެކަްނވިޔަސ   = .ިަވރަށްބޮޑުކަމެއްކަމުގައ  

         = އެބަޔަކަށް ތެދުމަގުދެްއކެވި ބައެއްގެަމއްޗަށް މެނުވީ. الّلو       އަިދ

 ވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ. الّلو     = .ިކަލޭމެންެގ އަޅުކަންގެްއލެނި ކުރަްއވާނޭކަލަުކކަމުގައ  

    =  ްއީ މީސްތަކުންނަށް. الّلوހަމަކަށަވަރުނ      =  ނޑައެޅިގެން ނުހަުނ ކަ

 ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެ. رمحةއޯގާވަންތަ          =  ޭ( !ެއވެ الّلو َرُسول)އ

 ބައެއްފަަހރު އަނބުރުްއވާތީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެކެވޮޑިގަންނަވަެމވެ.ހަމަކަށަވަރުންަކލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު   
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  = ްއުޑާދިމާލަށ !       = ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާުނ

  އަނބުރުއްާވހުށީމެވެ. / ދިމާކުރައްާވހުށީމެވެ.   =  ެَلةއ އަކަށް ަކލޭގެފާުނ  ِقب ْ

َلةރުހިވަޑައިގަންަނވާނޭ   އަކަށް. ِقب ْ      = ެފަެހ ކަލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު އަނބުރުްއވާށެވ !  

      =  ُއާއި ދިމާޔަށް. احلََْرام َمْسِجد         .ިއަދި ަކލޭމެންވީ ކޮންމެތަނެއްަގއ 

       = ެކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ މޫނުތައް ދިމާުކރާށެވ !   ާާއިއ  احلََْرام َمْسِجدُ ) އަށްއެދިމ

 ދިމާޔަށް(        = ( ްَنَصاَرىންާނ  يَ ُهوِدىއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ފޮތްދެވުނުމީހުނ )ްއިނ 

   = .ެނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވ  ކަ    = ީކަން /  َحقّ ހަމަކަށަވަރުން ެއއ

  ކަން. َحقُّ އަްށ ުކރިމަތިލުމީ  احلََْرام َمْسِجدُ    =  ެން. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންގ       = 

 ވެވޮޑިގެންާވކަލަކުކަުމގައި ނުެވއެވެ. َغاِفلُ އީ  الّلوއަދި      = އެމީހުން އެުކާރ

 ކަންތައްތަކާއިމެދު.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ىމީުހން ނިކަންހުރެ ބުނާނެއެވެ. އެމީހުންަނކީ އެއީ  َجاِىلމީސްތަކުންގެތެރެއިން ބުއްދިހަމަ ނުޖެޭހ  (142)  يهود
ةށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އައަާކއި ދިމާ قبلةންގެމީުހން އެ  ُمؤمنންނެވެ. އެމީހުން ބުނާނެެއވެ. މި  ُمَناِفقُ ންނާއި  َل  ِقب ْ
 ؟ކަްށ އެމީހުން އަނުބރުވަިއލީ ކޮންެއއްޗެއް ާބވައެވެ އައިން( ެއހެންދިމާ – اْلَمْقِدس بَ ْيتُ ) –އިން 

ަފރާާތިއ  َمْشِرق !ގެފާނެ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ زلّمدެއ އަންގަވަީނ އޭ  الّلوއި ގަ َجوابޭއގެ  ؟ކިއެއްވެގެންާބވައެވެ 
އެވެ.  ِمْلكއަެށެވ. އެބަހީ މުޅިދުނިޔެވެްސ ެއއީ ެއކަލާނެގ  الّلوެވގެންވަީނ ހަމަ  َخاصّ ވެ  ِمْلكُ ފަރާތްވެްސ  َمْغِرب

 !ންނޭވެ  مؤمنއޭ  (143)އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގު ދައްަކވައެވެ. 
 عليو اللذه صّلى زلّمد: يعىنއެްއ ކަމުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެއްީވ އެފަދައިންނެވެ.  أّمةެވރި  َعْدلކަލޭމެންނަކީ 

ދެްއވައި އެންމެ މާްތ  توفيقއަްށ ކަލޭމެނަށް  قبلةގެާފނުގެ  إبراىيمގެ ީމހުންކަމުގަިއ ކަލޭމެންަލއްވަިއ  أّمةގެ  وسّلم
އެްއކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  أّمةެވރި  عدلކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ލެއްިވ ފަދައިްނ  أّمة

  َرُسولހެކިޭދނޭ ބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭމެންވުމަށްޓަަކއެވެ. އަދި ތަކަްށ  أّمةދުަވހުން އެންމެހަިއ  قيامةކަލޭމެން ލެއްީވ 
 قبلةެއީއ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ހެކިދެްއވާނޭ ބޭަކލަުކ ކަމުަގއި ވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ކަލޭމެްނ ކުރިްނ ުކރިމަތިީލ އާ 

ވާމީހުްނ  تَ َبعَ ާއ އާިއ  َرُسولއަށް ުކރިމަތިލުމަށް އެންގެީވ ކަލޭމެންގެ ެތރެއިން  احلرام مسجدބަދަލުކުރަްއވައި 
އެބަޔަކަްށ  الّلوައކީ  مسألةބަަދލުކުރެްއވުމުެގ  ِقبلةތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވާކަްނ އެންެގވުމަށެވެ. އަިދ 

ތެދުމަގުދެއްކެވި ބަޔަކަށްމެުނވީ ބޮޑުވެގެންާވ ކަމެކެވެ. ައދި ކަލޭމެންގެ ނަމާދާ އަޅުކަން ގެްއލެނިކުަރްއާވ 
ެލއްވުން ބޮޑުެވގެްނާވ  رمحةއީ މީސްތަުކންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންަތ  الّلوނުވެެއވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ  لّلواކަލަކުކަމުގަިއ 
( ހަމަކަށަަވރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު ބައެއްަފހަުރ އުާޑ ދިމާޔަްށ !ެއވެ الّلو َرسول)ޭއ  (144)ކަލާނގެއެވެ. 

َلةވެ. ަފެހ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު ރުިހވަޑައިގަންނަާވ އަނބުރުއްވާީތ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދކެވޮޑިގަންނަވަމެ  ِقب ْ
އާިއ  احلرام مسجدއަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭގެފާުނ އަނބުރުްއވާހުށީމެވެ. ފަެހ ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު 

އަިދ  !ުކރިމަތިލާށެވެށް އައަދި ަކލޭމެން ވީ ކޮންމެތަނެއްަގިއވެސް ނަމާދުކުރާިއރު އެދިމާ !އަނބުރުއްވާެށވެ އަށްދިމާ
ތެދުކަްނ ރަނގަޅަްށ  حقّ ްނ އައިސްފަިއވާ  حضرةގެ  َربّ ންނަްށ އެީއ ހަމަ އެމީހުންގެ  ِكَتابُ  أْىلހަމަކަށަވަރުން 

 ނުވެެއވެ. تعاَل الّلوވެވޮޑިގެންވާ ކަލަުކ ކަމުގަިއ  َغاِفلُ އެނގޭނެއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ ކުރަމުންދާ ކަންތަކާއިމެދު 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ްނޑައެޅިގެން ކަލޭގެފާނު ގެންެނވިަޔސ    އަދި ކަ    = َنَصارىންނާއި  يَهودى 

 އިންގެ ގާތަށް      =  އެއް. دليلހުރިާހ         =  َلةއެމީހުން ަކލޭގެފާނުންެގ  تَ َبعَ އާއި  ِقب ْ

ނުވާނެއެވެ.      =  ާވނޭ ބޭކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. تَ َبعَ އަިދ ަކލޭގެފާނަކީވެްސ   =  އެމީހުންެގ

َلة   އާއި. ِقب ْ     =  ްވާނޭ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. تَ َبعَ އަދި އޭެގ އެއްަބޔަކުެވސ     = 

َلةއަނެއްބައެއްެގ   އާއި. ِقب ْ      =  ވެވަޑައިގެންފިއްޔާ. تَ َبعَ އަދި ކަލޭގެފާުނ =   ެَىَوى އެމީހުންގ

  އެމީހުންގެ އަިމއްލަ އެދުމާއި.އާއި /  نفس       .ުކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިަތކެއްޗަށްފަހ  

   = ގެތެެރއިން.( وحىތެރެއިން. ) ގެ ِعْلم     = .ީއެހެްނކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފަނުވާހުށ 

        = .ެނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެިރންގެތެރެއިންނެވ   ކަ      = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބަޔަކަްށ ފޮތްދެއްވި މީސްތަކުން. )ދަްނނައެވެ.(    ( .ެمسلمއެމީހުން އެކަން ދަނެއެވ 

 ކަްނ ދަނެއެވެ.( حقّ ކަން އެީއ ހަމަ  َرسولގެފާނުެގ  زلّمدކަން ދަެނއެވެ. ނުވަަތ  حّق قبلةއެީއ  قبلةންގެ   

      = .ްއެމީހުން އެމީހުންެގ ދަރިްނ ދަންނަަފދައިނ      =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެމީހުންގެތެރެއިްނ އެއްބަަޔކު.         ވަންހަނާކުރަނީެއވެ. حقّ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ   

    = .ުއެމީހުްނ ދެނެތިބިހާލ       =  ّންނެވެ. حضرةގެ  َربّ އެވަނީ ކަޭލގެފާނުންގެ  حق 

  =!ެފަހެ އެއްގޮަތކަށްވެސް ަކލޭގެފާނުވެވަަޑއިނުގަންނަވާށެވ        = 

  ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިން.      =  ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް ދިމާއެއްވެެއވެ. )ކޮންމެ ދީނެއްގެ ބަޔަކަށްވެްސ

  ކުރިމަތިލާެނ ވަކިދިމާެލއްވެެއވެ.(    = .ެއެއީ އެބަޔަުކ ކުރިމަިތލާ ދިމާެއވ          =  ފަެހ

  ކަލޭމެން ހެޮޔކަންތައްތަކަށް ައވަސްެވ ވާދަކުރާެށވެ!   =  ކަލޭމެން )ަމރުވެފައި( ީވ

   ކޮންމެތަނަކުންވެސް.    = مَجَعَ ދުވަހުން( ަކލޭމެން އެންމެްނ ގެންނަަވއި  ِقَيامة) الّلو 

 . ވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން  =   ކުރައްވާނެެއވެ.        

  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެްނވާ ކަލަުކަކމުގައި.=     =  އަދި ކަލޭގެފާުނ
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 ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެތަނެްއގައި.    =  / !ެފަހެ ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު އަނބުުރއްވާށެވ

 ދިމާކުރައްވާށެވެ!            = އާއި ދިމާޔަށް. مسجد احلرام      =  އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ

  ން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭގެފާނުންެގ  =   ެއވެ. يَِقٌْن ކަްނ  َحقُّ އެއީ        =  ިالّلو تعاَلއަދ  

 ވެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި ނުެވއެވެ. َغاِفل        =.ުކަލޭމެން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެއް ގެންނެވިޔަްސ  دليلއިންގެގާތަށް ކަޭލގެފާނު ކޮންމެފަދަ  َنَصارىންނާއި  يهودىއެވެ!(  َرسول الّلو)އޭ  (145)
ވާޭނ  تبعއާއި  قبلةނުވާނެއެވެ. އަިދ ކަލޭގެފާނަކީެވސް އެމީހުންެގ  تبعއާއި  قبلةއެމީހުން ކަޭލގެފާނުންގެ 

 ِعْلمވެެއވެ. އަދި ވާނޭ ކަމުގައި ނު تبعއާއި  قبلةބޭކަލަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ. އަދި ޭއގެ އެއްބަަޔކުވެސް އަެނއްަބއެއްގެ 

 َىَوى نفسއަށްފަހު އެތަކެތި ދޫކޮށް އެމީސްމީހުންގެ  معلوماتގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި  وحىއާއި 

ނޑައެޅިގެން އަިނޔާވެރިްނގެތެރެއިންެނވެ.  تبعއާއި ަކލޭގެފާުނ  ވެވަޑައިގެންފިްއޔާ ދެްނ އޭރުްނ ަކލޭގެާފނު ވާހުީށ ކަ
 އެވެ.( قبلة  حقّ އަީކ ހަމަ  قبلةދެްއވި )ކަލޭގެފާނަށް މި

 مؤمنކަްނ ދަންނާނެއެވެ. ) َحقّ އިްނ އެީމހުން އެމީހުންެގ ދަރިްނ ދަންަނފަދައިން އެީއ  َنَصارىންނާއި  يهودى (146)

ކަމެއްކަން  رسول حقّ ކަމަކީ ހަމަ  رسولގެފާނުންގެ  زلّمدކަން( ދަންނާނެއެވެ. ނުވަތަ  مسجد احلرامއަކީ  قبلةންގެ 
ންގެ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ  رسولދަންނާނެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ފޮތްތަކުންނާއި އިސްވެދިޔަ 

 ވަންަހނާކޮށް ފޮރުވަނީެއވެ.  حقّ އެ  حالއެމީހުންކުެރ އެއްބަޔަުކ ރަނގަޅަށް ދެނެތިބި 

ައީކ  قبلةންެގ  مؤمنއެވެ. ) حقّ ފަިއ ެއވަނީ ހަަމ ްނ އަިއސް حضرةެގ  َربّ އެވެ! ަކލޭގެފާނުންެގ  َرسول الّلوއޭ  (147)
 އެވެ.( ފަެހ ކަޭލގެފާނު ޝައްުކކުރާމީހުްނގެ ތެރެއިން ނުާވހުށިކަމެވެ.  مسجد احلرامހަމަ 

ވެގެންވެއެވެ. ެއއީ އެބަޔަުކ އަޅުކަންކުާރއިުރ  خاصّ އެއްގެ ބަަޔކަށްވެސް ވަކިދިމާއެއް  دينންމެ ކޮއަދި  (148)
މާެއވެ. ފަހެ އެހެންެވ ހެޔޮކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ވާދަކޮށް އަވަސްެވގަންނާށެވެ! ަކލޭެމްނ އެވެ. ދި قبلةކުރިމަތިލާ 

ކުރަްއވާހުއްެޓވެ.  مَجَعَ ކަލޭމެން އެންމެން އެްއކުރަްއވާ  الّلو تعاَلދުވަހުން  قبامةކޮންމެތާކު މަރުވެ ވަޅުލެވިފައިިވޔަސް 
 އީ ކޮންމެކަެމއްގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަްނތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ 

( ަކލޭގެފާނު ނުކުެމވަޑައިގެންނެިވ ޮކންމެތާކުވެސް އަދި ކޮންމެތާކު ހުންނެިވޔަްސ !ެއވެ الّلو َرُسول)އޭ  (149)
َلةނަމާދުކުރައްވާިއރު  ެއއީ ހަމަކަށަވަރުްނ  !ވެއަްށ ަކޭލގެފާނު ުކރިމަތިފުޅުލައްވާށެ احَلَرام َمْسِجدُ އަކަށް  ِقب ْ

 تعاَل الّلوކަން ަކށަވަރެވެ. އަދި ކަލޭމެން ުކރާކަންތަކާއިމެދު  حقّ ން ައއިސްފައިާވ  حضرةެގ  َربّ ކަލޭގެފާނުގެ 
 ވެވޮޑިގެްނ ނުވެއެވެ. َغاِفل
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ިއަދި ކަލޭގެފާނު ނުކުމެވަޑަިއެގންވި ކޮންމެތަނެއްގައ      = ފަެހ

  ކަލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު އަނުބރުއްވާށެވެ! ދިމާކުަރއްވާށެވެ!           = އާިއ  مسجد احلرام

 ދިމާޔަށް.     = .ްއަދި ަކލޭމެންވީ ކޮންމެތަނެއްގައިވެސ      =  ފަހެ ަކލޭމެްނެގ

 މޫނުތައް އަނބުރާށެވެ! / ދިމާުކރާށެވެ!     =.ްއެދިމާއަށ         

ةއެއްވެްސ  =  މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ނުވުމަށްޓަކަެއވެ.=    އެއް. دليلއެްއ /  ُحجَّ

     = .ީއެމީހުްނގެތެރެއިްނ އަނިާޔވެިރވީމީހުން މެނުވ    =  ްُمْؤِمنُ ) ފަެހ ކަލޭމެނ 

 ން( އެމީހުނަށް ބިުރވެތިނުވާށެވެ!    =  !ެއަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ިބރުވެިތވާށެވ 

          = ިކަލޭމެންގެމައްޗަށް ުފރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ. نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އަދ    

     =.ެއަދި ކަލޭމެނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަަކެއވ         =  ކަލޭމެންގެތެެރއަްށ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވިފަދައިންނެވެ.   =  ެބޭކަލަކު. َرُسولކަލޭމެންކުރ     = 

 އެބޭކަލަުކ ަކލޭމެންނަށް ިކޔަވައިދެްއވާ.   = .ްތިަމންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައ   =  އަިދ

 ކޮށްދެއްވައި. طَاِىرއެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެން        =  އަދި ކަލޭމެންނަށް އެކަޭލގެފާުނ

 ފޮތްކިޔަވައިދެއްވާ.   =  ިއާއި. ُسنَّةއާއި /  حكمةއަދ    =  އަދި އެކަލޭގެފާނު ަކލޭމެންނަްށ

    އުގަންނަވައިދެްއވާ.    =.ިކަލޭމެން ދަންނަކަމުގައި ނުވާތަކެތ      =  ަފެހ

 ކުާރށެވެ!  ِذكرކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަނދާންކުރާށެެވ! /    =  އޭރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ކަލޭމެން ހަނދުމަުކރައްާވ ވޮޑިގަންަނވާހުށީމެވެ.    = ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަލޭމެްނ ކަ

  ކުރާށެވެ!  شكرތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް    = އަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެައްށ

  ކާފަރުނުވާށެވެ! 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަްށ  َمْسِجُد احَلَرامއަދި ަކލޭގެފާނު ނުކުެމވަޑައިގެްނ ހުންނެިވ ކޮންމެތަނެއްަގއިެވސް ނަމާދުފުޅު ކުަރއްވަންާޏ  (150)
ންނޭވެ! ަކލޭމެންވީ ޮކންމެތަނެއްގައިވެސް ަކލޭމެން ނަމާދުކުާރއިރު އެދިމާައްށ  مؤمنކުރިމަތިފުޅުލައްވާށެވެ! އަދި އޭ 

ةކަްށ ަކލޭމެންގެމައްޗަށް ކުރިމަތިލާށެވެ! އެީއ އެްއވެސް ބަޔަ ންގެމީުހްނ  يهودىދެއްކެން ނޯންނާނެގޮތުންނެވެ. ) ُحجَّ
ން އެުއޅެނީ އަހުރެމެންނާ ތަފާތު ދީނެއްގައެވެ. އެކަމަުކ  أصحابގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ  زلّمدބުނަނީ 

َلةނަމާދުކުރަނީ ައހުރެމެންެގ  ةއަެށވެ. ިމ  ِقب ْ  الّلو تعاَل مؤمنކުާރކަމުގައިިވއެވެ. އެހެންެވ  َجَدلެގ މަތިން ެއމީހުން  ُحجَّ

ةންގެ ކިބައިން ެއއުނދަގޫ ފިްއލަވައިދެްއވީއެވެ. މިާހރު ދެން އެމީހުންނަކަށް އެގޮތަްށ ދިމާކުރުމުގެ އެއްވެްސ   ُحجَّ

މީހުންނެެވ. ވަންހަިއގެ  قريشއެއްނެތެވެ.( އެމީހުންގެެތރެއިން އަނިާޔވެރިެވގެންވާ މީަހކު މެނުވީއެވެ. އެމީހުންނަކީ 
 قبلةފަހެ ަކލޭމެން އެީމހުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ! އަިދ ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ކަލޭމެްނ ބިރުގަންނާށެެވ! އަދި 

ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ފުރިހަމަުކރެްއވުމަށެވެ. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ތެދުަމުގ  نعمةބަދަލުކުރެްއވީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ 
 ލިބުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

ބޭކަލަުކ ކަލޭމެްނގެެތރެއަށް ފޮނުްއވިފަދައިންނެވެ. )އެީއވެްސ  َرُسولއެއީ ަކލޭމެންގެ ެތރެއިން  (151)
ފުރިހަމަ ުކރެއްވުމުގެ ެތރެއިން ވާކަމެކެވެ.( އަދި އެޭބކަލަުކ  نعمةކަލޭމެންގެމައްޗަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ 

ރުކާިއ އަިދ ހަޑިހުުތރު އެންމެހަިއ ކަމަުކްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ަކލޭމެންނަށް ިކޔަވައިދެްއވަިއ  ޝި 
އުގަންނަވައިެދއްވަިއ  ُسّنةއާއި މާތްެވގެންާވ  قرآنުކރައްވަިއ އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެންނަްށ ީކރިތި  طَاِىرކަލޭމެން 

 ށެވެ. އަދިވެސް ަކލޭމެން ދަންނަކަމުގަިއ ނުވާ އެތައްކަމެްއ އެަކލޭގެާފނު ކަލޭމެންނަށް ުއގަންނަވަިއ ދެއްވުމަ

ކުރާށެވެ! އޭރުްނ  ِذكرފަހެ ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހަނދާންކޮށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް  (152)
 شكرތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހަނދުމަކުަރއްވާވޮޑިގެްނވާހުީށމެވެ. އަދި ަކލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް 

 ވާށެެވ!ކުރާށެވެ! އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ަކލޭމެން ކާފަރުނު 

َفَهاءދަންނައެވެ! *  ُقول السُّ ނޑަކަށް މިހާތަނަށް މިވަނީ  َسي َ ْقِدسމިތަނުން ފެށިގެންވާ ގާތްގަ
َ

އަްށ  َمْسِجُد احَلَرامން  بَ ْيُت ادل
َلة عليو َرُسول الّلو صّلى الّلو އިންދެވަނައަހަުރގަިއ ކަމުަގއިވެއެވެ.  ىجرةބަދަލުކުރެްއވުމުެގ ވާަހކައެވެ. އެކަންހިނގީ  ِقب ْ

ْقِدسމަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިަފހުން  ،وسّلم
َ

 ސަތާރަ  ނުވަތަ ސޯޅައާ ދިމާއަށް ނަމާދުފުޅުކުރެއްވީ  بَ ْيُت ادل
ާއއި ދިމާއަްށ ުކރިމަތިލެްއވުމަްށ  – َمْسِجُد احَلَرامއެަބހީ  –އާިއ ދިމާއަްށ  كعبة الّلوމަސްދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުްނ 

َلةންގެ  مسلمފެށިގެން އަމުރުފުޅު އައުމުން އެވަގުތުްނ  ވެގެން ދިޔައީެއވެ.  َمْسِجُد احَلَرامގެ  مّكةއެއްކަމުގަިއ  ِقب ْ
َلةނަމާދެވެ. އަދި  عصرއެދިމާއަށް އެންމެފުރަތަމަ ކުރެްއވި ނަމާދެއްކަުމގައިވަީނ  މިގޮތަށް ބަދަލުުކރެއްވުމުެގ  ِقب ْ

ވާމީހުންާނ ނުވާމީހުްނ  تَ َبعَ އާ އަްށ  َرُسولގަިއ އަންަގވާފަެއވެ. އެީއ  آيةެއވަނީ  ِحكمةސަބަބުންވެސް،އަދި އޭެގ 
ފޮތްތަކުގައިވެސްވެެއވެ. އެވާަހކަތައް މިޮފާތ  تفسًنފޮތްތަކާއި  ِسًنةބެއްލެވުމަށެވެ. މިކަމާ ބެޭހ ދިގުާވހަކަތައް 

 އެކަށީގެންނުވާތީ ިމވަރުން ުފއްދައިލީެއވެ.
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

     = ޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!  އ      = !ކަލޭމެން ވާގިއެދޭށެެވ    

   = ްކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުނ       =  ްވޮޑިގެންވަނީ. الّلوަހމަކަށަވަރުނ       

 އަދި ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ!  =   ކެތްތެރިންނާއި އެކުގަެއވެ. =    =   ُقَ ُتل 

   ވެވޭމީހުންނާމެދު.  = ގެމަގުގައި. الّلو   = .ެމަރުވެފަިއވާ ބައެެކވ       =  އަިދ

 ިދރިތިބި ަބއެކެވެ.ކިއެްއ ހެއްެޔެވ އެީއ         = އަދި އެހެނެްއކަމަުކ ކަލޭމެންނަކަްށ

 ނޭނގޭނެއެވެ.    = ްކުރާހުށީެމވެ. إمتحانއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭމެނ    

  = .ްބިރުވެތިކަުމގެ ބަެއއްކަންކަމުނ    = .ިަބނޑުހައިހޫނުކަމުގެގޮތުންނާއ      

 މުދާ މަދުކުރެއްވުމުގެގޮތުންނާއި. އަދި=     .ިއަދި މީހުންނާއ      =  އަދި ގަްސގަާހގެހީ ނަީތާޖ

 )މަތިވަރު( މަދުކުެރއްވުމުންނާއި.      = ދެއްވާށެވެ!  َخََب އަދި ކެތްތެރިންނަށް އުާފވެރިކަމުެގ

  =  ެކެތްތެރިންނަކީ. އެމީހުންަނކީ / އ        =  ެއްއ  ُمِصْيَبةއެމީހުންނަްށ

 ޖެހިއްޖެއްޔާ.  = .ެއެމީހުންނަކީ ބުނާމީހުންނެވ     = ްއަށެވެ. /  الّلوވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެނ

  ގެ ިމލްކެވެ. الّلوއަހުރެމެންނީ        =  ُرُجوعއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން އެނބުިރ 

 އަށެވެ. حضرةވާނީވެސް ހަަމއެކަލާނގެ     = )!ެއެމީުހން )ދަންނައެވ     =  އެމީހުންެގ

 ން.حضرةެގ  َربّ އެމީހުްނގެ  =   ެއވެ. / ފާފަފުއްސެވުމެވެ. صلواتމައްޗަށްހުީރ     =   رمحةއަިދ 

 އާއި.     = .ީނޑައެޅިގެން އެމީުހން އެއ  އަިދ ކަ     = ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ

  މީހުންނެވެ.            ފަރުބަދަވަނީ. َمْرَوةަފުރބަދަޔާއި  َصَفاހަމަކަށަވަރުްނ        ެގ  الّلو
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 ތަކުގެތެރެިއންނެވެ. عالمةެގ  دينގެ  الّلوތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. /  ِشَعار       =  ްَحجُّ ފަހެ ގެފުޅަށ 

  ދިޔަމީހާ.އަްށ  َحجّ ވެއްޖެމީހާ. /     =  ަވެއްޖެމީހާ. ُعْمَرةނުަވތ      =  ފަެހ

  އޭނާގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ.    = .ްއެދެތާ ދެމެދު ހިނގުމަކުނ     =  އަިދ

 )ދަންނަެއވެ.(ވެއްޖެމީހާ  ُعْمَرة َحجُّ ެގގޮތުގަިއ  ُسنَّةހެޔޮގޮތުން      =  ްއީ. الّلوފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ    

   =ވެރިވެވޮޑިގަންަނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނެގއެވެ. شكر  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުަގިއ  الّلوވާގިއެދޭށެވެ! )އޭ އީމާންވެްއޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ކެތްތެރިކަމާއި ަނމާދުން ކަޭލެމން  (153)
ެގ ރުިހވޮޑިގަތުން ލިބޭނެކަމެކެވެ.  الّلوން ކެތްކުރުމީ  قواعدހުރުމަށް ާވގިއެދޭށެވެ! އެހެީނ ކަންކަމުގެމައްޗަްށ 

ރިންާނއެުކ ްނ ތިމާމެންެގ ބޭނުންތައް ުފއްުދން ގާތްެވގެންވެެއވެ.( ހަމަކަަށވަރުްނ ކެތްތެ حضرةެގ  الّلوނަމާދުކުރުމުން 
 ގެ ފުރިހަމަ ރުިހވޮޑިގަތުންވެއެވެ.  الّلو

ގަިއ ަމރުވެދިޔަބައެްއ ކަުމަގިއ  حقيقةގެމަުގގަިއ ހަނުގރާމަކޮްށ މަރުެވގެންދިޔަ ީމހުންނަކީ  الّلوއަދި  (154)
ަގއި ިދރިތިބި ަބއެކެވެ. އަިދ  حضرةެގ  ربّ ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ! އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންނަީކ ެއމީހުންގެ 

 ނުވާނެއެވެ.  إحساسކަލޭމެންނަށް އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެކަމެއްނޭނގޭެނއެވެ. 

ނޑުހައިހޫނުކަން ދިމާުކރެއްވުމުންނާއި ުމާދ  (155) ބިރުވެރިކަުމގެ ކަންކަން ދިމާކުެރއްވުމުންނާއި ބަ
މަދުކުރެއްވުމުންާނ އަިދ މީހުން މަދުުކރެްއވުމުންނާއި އަދި ގަްސގަހާެގހީގެމަތިަވރު މަދުުކރެއްވުމުންނާިއ މިަފަދ 

އްވާހުށީެމވެ. އީމާންކަްނ ޓެސްޓް ކުރަްއވާ ހުށީމެވެ. ުކރަ إمتحانއެންމެހައި ކަންކަމުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ 
 ދެއްވާށެެވ!  خَبމިފަދަ ކަންކަން ދިމާވާަވގުތު ފުިރހަމަގޮތުގަިއ ކެތްތެިރވާމީހުްނނަށް އުފާވެރިކަުމގެ 

ނޑެއް ދިމާވާވަގުތު  ُمِصْيَبةދެންފަހެ މިބުނާ ކެތްތެރިންނަކީ އެމީހުންނަށް  (156)  الّلوއެއް އަިދ ނޭދެވޭ ކަންތައްގަ

ވާމީހުންނެވެ. ެއ  ُرُجوعން ވާގިއެދި އެފަރާތަްށ  حضرةގެ  الّلو" މިފަދައިން ކިޔާ إنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَيِو َراِجُعونހަނދާންކޮށް "
ވުންވެްސވަނީ ހަމަ އެަކލާނެގ  ُرُجوعއެެކވެ. އަިދ އަުހރެމެން އެނބުިރ  ِمْلكގެ  الّلوގެ މާނައީ "ައހުރެމެންީނ  ِعَباَرة

 ވެ." މިއެވެ. އަށެ حضرة

 رمحةްނ ފާފަފުއްސެވުާމ  حضرةެގ  َربّ މިފަދަ ސިފަހުިރ މާތްމީހުްނ ދަންނައެވެ. އެފަދަމީހުންނަށް އެމީހުންގެ  (157)

ނޑައެޅިގެން ތެދުމަގުގަިއ ވާމީހުންނެވެ.  ލެއްވުންެވއެވެ. އަިދ އެމީހުންނަކީ ކަ

ގެ  دينގެ  الّلوފަރުބަދައާއި ދެފަރުބަދައަކީ  َمْرَوةފަރުބަދައާއި  َصَفاކައިރީގައިވާ(  َحَرمގެ  مّكةހަމަކަށަވަރުން ) (158)
ވުމަށްދާމީހާ އެދެމެދު  ُعْمَرةވާމީހާ ނުވަތަ  حجّ ތަކުގެތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ދެަފރުބަދައެވެ. ފަހެ ގެފުަޅށްގޮސް  عالمة

ނޑައެޅިގެންވާ  –ކުރުމަކީ  َسْعيُ  ނެވެ. )އެދެމެުދ ން ހިނގުމަކީ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކުެށއްއޮތްކަމެްއ ނޫ قواعدކަ
 ُعْمرة َحجُّ ގެގޮތުްނ  ُسنَّةފިޔަވައި  فرض َحجّ ގެތެރެއިން ވާކަމެކެވެ.( އަދި  واجبގެ  ُعْمرة َحجُّ ހިނގުމަކީ 

 شكرތަކަްށ  َعملީއ އަޅުތަކުންެގ ހެޮޔ  الّلوކުރިމީހާއަށްެވސް ހެވާިއ ދަރުަމހުއްޓެވެ. ފަެހ ހަމަކަށަަވުރން 

 ތަކުގެ ހެޔޮނުބައި ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. عملވެރިވެވޮިޑގަންނަވާ އަިދ އެމީހުންެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ްހަމަކަަށވަރުްނ ވަންހަނާުކރާމީހުން / ސިއްރުުކރާމީހުނ       =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ބާވައިލެްއވިތަކެތި.     =  ގެެތރެއިން. دليلބަޔާންވެގެންާވ    = .ިއަދި ތެދުމަާގއ      

    = ެކޮށްދެއްވުމަށްފަހު. بَ َيانމީސްތަކުންނަށް އެތަކެތި ތިމަންރަސްކަލާނގ       =( ިتوراةފޮތުގައ 

  ގައިވެސް.( قرآنއާިއ އަދި  إجنيلއާއި     = .ެއެމީހުްނ ދަންނައެވ      = އެމީހުންނަްށ  الّلو تعاَل

 ލައްވާނެެއވެ. َلْعَنة       = ިمالئكةދޭނެެއވެ. )އެީމހުންނަީކ އެީއ  َلْعَنةދޭމީހުންވެސް،  َلْعَنةއަދ 

   އެންމެހަިއ މީސްތަކުންނެވެ.( ބޭކަލުންނާ  = ވީ މީސްަތކުން ފިަޔވައި. توبة     

 ކޮށްދީ. بَ َيانކޮްށ އަދި  إصالحއަދި އެީމހުން  =    =.ެފަހެ އެމީހުްނ ދަންނައެވ     =  

 ލަްއވާހުށީމެވެ. توبةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް          = އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެީއ

   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ. رمحةލައްާވ  توبةގިނަގިނައިން   =  ހަމަކަށަވަރުން ކާފަުރވެްއެޖ

 މީސްތަކުން.  .ިއަދި އެމީހުން މަރުވ     = ާحال.ެއމީހުން ކާފަރުން ކަމުަގއި ވެގެްނވ     = 

 އެމީހުން ދަންނައެވެ.      = އެވެ. َلْعَنةގެ  الّلوއެމީހުންގެމައްަޗށް ހުީރ      =  އަިދ

 މަލާއިކަްތ ބޭކަލުންނާއި.        =.ިއަދި އެްނމެހައި މީސްތަކުންނާއ       =  އެމީހުްނ

   ގައި ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ. َلْعَنةއެ   = .ެއެމީހުންގެ ކިބައިން ުލއިނުވެވޭނެެއވ    = َعَذاب. 

      = ިތަންވަޅުލިބޭނެބަޔަކުކަމުގައިވެސް އެމީހުން ނުެވއެވެ.އަދ        ިއަދ

 އަކީ. إلوކަލޭމެންގެ     =  ެއެވެ.( الّلوއެކެވެ. )އެއްކަުއވަންތަ  إلوހަމަ އެންމ       = 

 އަުކ ނުވެއެވެ.  حّق إلوއެކަލާނގެނޫްނ ެއހެންއެއްވެްސ        = ީވަްނަތ  َرحيمވަންަތ  رمحنއެއ

  ކަލާނގެއެވެ.            =  .ެަހމަކަށަވަރުން އުޑުތަާކއި ބިންެހއްދެވުމުގަިއ ވެެއވ 

         =.ިއަދި ރޭދުވާ ތަފާތު ކުެރްއވުމުގައްޔާއ   =  އަދި މޫދުގައި ދުާވ

 އުޅަނދުފަހަރުގައްާޔއި.            = .ާއެތަކެތި ަކނޑުގައި ދުވ        =  މީސްތަކުްނެގ

َفعَ   އަށް. َمن ْ       =  ިބާަވއިލެްއވި ތަކެީތަގއްޔާއި. الّلوއަދ     =.ްއުޑުން / މަތިނ    
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 ފެނުގެ ތެރެއިން.=        = .ިނޑުދިރުއްވައ  ފަހެ އެއިން އެކަލާނގެ ބިްނގަ    = 

ނޑު މަރުވެއޮތުމަށްފަހު.   އެބިންގަ   =  ެކުރައްވައި / ަހއްދަވައި. فَ َرقއަދި އެބިންަމތީގައި އެކަލާނގ  

   = /ކޮންމެ ދިރޭއެްއޗެްއ )ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާވާ އަދި ަޙރަކާްތ ުކރާ ކޮންމެދިރޭއެްއޗެްއ

ނޑުވެސްވަނީ ބިމުގެބަެއއްކަމުގަެއވެ.(  ކަ      = އަދި ަވއި އެކިފަރާތްފަރާތަްށ

 ބަދަލުކުރެްއވުމުގައްާޔއި.       =  ިނޑުގައްޔާއި.އަދ   ކިަޔމަންކުރެއްވިފަިއވާ ވިާލގަ    

   = .ުއުޑާއި ބިމާއިދެމެދ   =  ާނޑައެޅިބަޔާންވެގެންވ   ވެެއވެ. دليلކަ   

 ބުއްދިކޮށް ވިސްނާބަޔަކަށް.=

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 އާއި ތެދުމަުގ މީސްތަކުންނަްށ  َدليلވެގެންވާ  بَ َيانހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފޮތުގައި ާބވައިެލއްވި  (159)

ކޮށް ނާންގާީމހުްނ  عامّ ކޮށްދެއްވަިއ އެންގެވުމަށްަފހު އެތަކެތި ވަންހަނާކޮްށ ސިއްރުކޮްށ މީސްތަކުންނަށް  بَ َيان
 يهودىކޮށްދެއްވަީނ  بَ َيانއެވެ. މިއާޔަތުްނ  َلْعَنةާއއި ަމލާއިކަތްބޭަކލުންގެ  َنةَلعْ ެގ  الّلوދަންނައެވެ. އެމީހުންނަށްުހރީ 

ެގ ބަެއްއ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمން ކަންތައްކުިރގޮތެއްެގ ވާހަކަެއވެ. އެީމުހންގެ ފޮތްތަކުަގއިާވ  َعاملِ ންގެ ބަެއްއ 
ާއ ކަާމ  نىبކުރައްަވއި އެކަޭލގެފާނީ ަފހުޒަމާނުގެ  بَ َيانތަކާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ ަބއެްއ ސިފަފުޅުވެްސ  خَب

 رسولމިއެންމެހައިކަންތައް އެމީހުނަށް އެްނގެވުމަށްފަހު އެީމހުން މިކަން މީސްތަކުންނަށް ވަންހަނާކޮށް އެކަޭލގެފާނު 

ގެކަމެްއ  م دينإسالންނޫނެއްކަމަކު  يهودىކަމާއިގެން ވަޑައިގަތުމުްނ ނޭނގޭކަމަށް ހަދަިއގެން ތިބި ވާަހކައެވެ. ފަހެ 
ެގ  وعيدތިމާއަށް އެނިގހުެރ ެއކަމަކާިއ ސުާވލުވެވުމުްނ ވަންހަނާކޮްށ އޮޅުވަިއިލ ކޮންމެމީހަުކ މިއާޔަތުަގއި ިމވާ 

 ވެއްެޖއެވެ.  لعنة حقّ ގެ  الّلوދަށަށްވަންނާނެއެވެ. އެމީހަކަްށ 
ކޮށްދިންމީހުްނ  بَ َيانގޮތް ކޮށް ރަނގަޅު إصالحެވ އެީމހުން ނުަބއިކުރިކަންަތއް  َتوبةއެފަދަމީހުންކުެރ  (161)

ލައްވާނެކަމުގަިއ އަންގަވާފައިެވއެވެ. އަދި އެަކލާނގެ އެ އަްނގަަވީނ  الّلو َتوبةމެނުވީއެވެ. ފަހެ އެފަދަމީހުންނަށް 
 ލެއްވުްނ ޮބޑުވެގެންވާ ަކލާނގެކަމުަގއެވެ.  رمحةަލއްވާ  توبةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ގިނަގިަނއިން 

އާިއ  الّلوހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީުހން އެކާފަރުކަންމަީތ މަރުވެދިޔަކަމުގައިވަންާޏ އެމީހުންނަްށ  (161)
 ހުްއޓެވެ.  لعنةބޭކަލުންނާ އަދި އެންެމހައި މީސްތަކުްނގެ  مالئكة

ލުއިނުެވޭވ  َعَذابކިބައިން ގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ. އަދި އެމީހުންގެ  َعَذابގައި ނުވަތަ  َلْعَنةއެމީހުންގެ ެއ  (162)
 ވެރިވުމަށްޓަަކއި ެއއްވެސް ަތންވަޅެއްވެސް ލިބޭނޭބަަޔކުކަމުގަިއވެސް ނުެވއެވެ.  ُعُذرހުއްޓެވެ. އަިދ އެމީހުންނަީކ 

 حقّ އެެކވެ. އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އަޅުކަންވެވުން  إلوއަކީ ހަމަެއއްކައުވަންތަ އެންމެ  إلوއަދި ކަލޭމެންގެ  (163)

 ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ.  رحيمވަންތަ  رمحنއަކު ނުެވއެވެ. އެަކލާނގެީއ  إلوއެހެން ެއއްވެސް 

ނޑާ ދުވާލު ތަފާތުކުރެއްވުމުގައްޔާއި، އަދި މީސްތަކުންެގ  (164) ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެވުމުގައްޔާއި، ރޭގަ
َفعَ  ނޑުގައި ދުާވ އުޅަނދުތަކުގައްޔާިއ  َمن ْ ނުޑ އުޑުން ާބވަ الّلوއަިދ  –އަށްޓަކައި ކަ އިަލއްާވ ފެނުގައްާޔއި  ބިންގަ

މަރުވެ އޮތުމަށްފަހު އެފެނުން އެަކލާނގެ ދިުރއްވަިއ އަދި ބިމުގައި އެަކލާނގެ ަހއްދަވާ ދޫުކރައްވާަފއިވާ ގިަނ 
އަދި އުޑާއި ބިާމއި ދެެމުދ  –ދިރޭތަކެތީގައްާޔއި އަދި އެިކ ދިމަދިމާލަށް ވަިއ ބަދަލުުކރެއްވުމުަގއްޔާިއ 

ެތރިކަާމިއ  قدرةެގ  الّلوހިފެހެއްެޓވިފައިާވ ިވލާތަކުގަްއޔާިއ މި އެންމެހަިއ ކަންކަމުގަިއ ކިޔަމަންކުރެއްިވ 
ުކާރ  فكرަތްއވާކަން ކަށަވަެރވެ. ެއކަމަކު އެީއ ބުއްދިކޮްށ  عالمةކުާރ ހެކިތަކާިއ  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމެގ މައްޗަްށ 

 ބަޔަކަށެވެ. )އެހެންބަަޔކަށް މިއިން އެއްވެްސއެއްޗަކުްނ އެްއޗެްއ ވިސްނާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.( 
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    =  ިމީސްތަކުންގެެތރޭން ެވއެވެ.އަދ     =  / ްކުރާީމހުން. إختيارހިފާމީހުނ   

  = ފިޔަވައި. الّلو   =  ُންތަކެއް. َشرِْيك   = .ެއެމީހުން އެތަކެއްޗަްށ ލޯބިުކރެެއވ      

 އަށް ލޯބިވާފަދައިން. الّلو =   = .ްއަދި އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުނ     = އަށް ލޯިބ  الّلو

 މާގަދައެވެ.      =  .ަން ދެކޭނެނަމަ. ُمْشرِكއަިދ އަނިާޔވެރިންދެޭކނޭނަމ         = 

 ދެކޭހިނދު. َعَذابއެމީހުން         =  ީއަށްކަން. الّلوހަމަކަށަވަރުން އެންމެހަިއ ބާރެްއވަނ   

  =  އީ. الّلوއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ      =ގަދަފަދަވެގެންވާ ކަލާނެގކަން. َعَذاب     

    =  َވެވުނުމީހުން ބަރީއަވެގަންނަހިނދު. تَ َبع       = ާވީ މީހުންގެކިބައިން.ތަބ   

   =  ްދެކެ. َعَذابއަދި އެމީހުނ     = .ިނޑ  އަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ކެ     

  َمَودَّةއެންމެހައި ސަބަބުތަކެއް. / އެންމެަހއި ލޯިބވެރިކަމާއި         ިވީމީހުން ބުނާނެއެވެ. تَ َبعَ އަދ 

       .ައަުހރެމެންނަށް ދެވަނަފަަހރަްށ ދުނިޔެައށް ދެވޭނޭނަމ     =  ފަހެ އަުހރެމެްނ

 އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ބަރީައވެގަންނަހުށީމެވެ.         =  އަުހރެމެންގެ ކިބަިއްނ އެމީހުްނ

 އެފަދައިންނެވެ. =  ބަރީއަވެގަްތގޮތަށް.        = ަތްއ  َعَملُ އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ  الّلو

  ދައްކަވަނީ.  = .ިއެމީހުންެގ މައްޗަށްާވ ހިތާމަތަކެއްކަމުގައ       =  ިއަދ 

  އެމީހުންނަކީ ނުކުންނާެނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ނުވެއެވެ.    =.ްނަރަކައިނ       =  ޭއ

  މީސްތަކުންނޭވެ!       = !ެބިމުގަިއ ވާަތކެތީން ކަލޭމެން ކާެށވ       =  َُحالل 

  ރަނގަޅުތަކެތި.  =  ނުވާށެވެ! تبعއަިދ ކަލޭމެްނ         = އާގެ ިފޔަވަޅުތަކާއި. َشْيطَان 

    = .ާހަމަކަަށވަރުްނ އެސޮަރކީ ަކލޭމެންނަށްވ     = ތެރިއެެކވެ. َعَداوةވެގެންާވ  بَ َيان     

  =  ްކުރަނީ. أمرއެސޮރު ކަލޭމެނަށ        =  ިކަންތަކަށެވެ. َفاِحشނުބައިކަންތަކަށާއ   
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 = .ެއަދި ކަލޭމެން ބުނުމަށެވ       = ގެ ރަސްކަންފުޅުގެ މައްޗަށް. الّلو        = 

 ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮށްގެން އުޭޅބަޔަކު )އެބަީހ ބުދަށް އަޅުކަންުކރާ ބަޔަކު(  إْخِتَيارންތަކެއް ހިފައި  َشرِْيكُ ފިޔަވައި  الّلوއަދި  (165)

އަށް ލޯބިކުރާފަދައިން ލޯބިުކރެއެވެ. އަިދ  الّلوންތަކަށް  شريكމީސްތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވެ. އެމީހުން އެމީހުންގެ ެއ 

 َعَذابދުވަހުން  قيامةކުރި މީސްތަކުންނަްށ  َشرِْيكُ އަށް ލޯިބވާލެްއ މާބޮޑެވެ. އަދި  الّلوއެކަމަކު އީމާންީވ މީސްތަކުްނ 

ނަށް އެނގޭޭނ އަށްކަން އެމީހުން الّلوވެެގންވަނީ ހަމައެކަނި  ِمْلكُ ވެ  خاصّ ފެންނަހިނދު އެންމެހައި ބާރަާކއި ާއރެއް 

ނަމައެވެ. )އެހިނދުން އެމީހުންނަށް ެއކަން އެނގޭނެެއވެ. އެަކމަކު ދުނިޔޭގައި އެީމހުން އެޔާމެދު ވިސްނިނަމަެއވެ.( 

ދެއްވުން ގަދަފަދަެވގެންވާ ކަލާނގެކަންވެްސ އެމީހުންނަްށ އެނިގ ބަޔާންވާނެއެެވ.  َعَذابީއ  الّلوއަދި ހަމަކަށަަވރުން 

 އޮންނާނީ ހަމަހުސްނަަމއެކެވެ.( )އެކަމަކު ދެން އޭރުން

ވެވުނުތަކެިތ  تَ َبعَ ވެގެްނ އުޅުނުމީހުންގެ ކިަބއިން ެއ  تَ َبعَ ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ތަެކއްޗަްށ އަޅުކަންކޮްށ  الّلو (166)

އެީމހުންނަށް ރަނގަޅަށް ޮލަލްށ  َعَذابވީމީހުންނަށްހުރި  تَ َبعَ )އަޅުކަންވެވުނުތަކެތި( ުދރުެވ ބަރީައވެގަެނ އަިދ އެ 

ةވެވުނު މީހުންނާއި ދެފަރާތުގަިއވާ އެންމެހައި ގުޅުމާއި  تَ َبعَ ވީމީހުންނާއި  تَ َبعَ ނި ދެފަރާތުގައި އެބަހީ ފެ  َمَودَّ

ނޑިދާނެއެވެ.   ކެ

ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ަތކެއްޗަށް އަޅުކަންކުިރ މީހުން ބުނާނެެއވެ.  الّلوއެބަީހ  –ވީމީހުން  تَ َبعَ   (167)

އަހުރެމެންނަްށ ދެވަނަފަހަރަްށ ދުނިެޔއަށް އާދެވުމެްއ ވާނެނަަމ އަަހރެމެންެގ ކިބައިްނ އެތަކެިތ ަބރީއަެވގަތްފަދައިްނ 

މަ ނަމައެެކވެ. )އެއަުކ އަހުރެމެންވެސް އެތަކެތީގެ ކިބައިން ަބރީއަެވގަންނަހުށީމެވެ. އެކަމަކު ދެން އެއީ ހަ

ނޑިބަތެއް ނުކެަެްއކޭނެއެވެ.( އެމީހުންެގ ނުބަިއ  އެީމހުންނަށް ދަްއކަާވީނ  الّلو تعاَلތަްއ ހިތާމަތަެކއްކަމުގަިއ  َعَملُ ބޮ

 އެފަދައިންނެވެ. އަދި ަނރަކައިން ނުކުންނާނޭބަަޔކުކަމުގަިއ އެީމހުން ނުވެެއވެ. 

ރަނގަޅުތަކެތި ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއ ހަދާެށވެ! އަިދ  َحاَللُ ރެއިްނ އޭ މީސްތަކުންޭނވެ! ބިމުަގއިވާތަކެތީގެތެ   (168)

ުނވާށެވެ! )އެޮސުރގެ ފަހަތުްނގޮްސ ނުބަިއ ނުލަާފ ކަންތަްއ ަކލޭމެްނ  تَ َبعَ އާެގ ފިޔަވަޅުތަކާިއ ަކލޭމެން  َشْيطَان

 ތެރިއެކެވެ.  َعَداوةްނގެ ތެރިަކން ބަޔާންވެގެންާވ ކަލޭމެ َعَداوةނުކުރާށެވެ!( ހަމަކަށަަވރުން އެޮސރަކީ އެސޮުރގެ 

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަާށއި އަިދ  َفاِحشނަށް ައމުރުކުރާކަންކަށަވަރީ ނުބައިކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ންއެސޮރު ކަލޭމެ (169)

ގެމައްޗަށް ދޮގުތައް ހެދުމަށެވެ. )ނުބައި ކަންަތޭކ  الّلوއާއިމެދު ކަލޭމެން ބުނުމަށެވެ.  الّلوކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި 

ކަްނތަކަކީ އެކަުމގެ ވާހަކަދެްއކުން ހުތުުރ އަިދ އެވާަހަކ  َفاِحشބުނިބަހުގެ މާނަީއ ފާފަވެިރވެޭވ ކޮންމެ ކަމެކެވެ.( 

 . والّلو أعلمއަށް ުއރެދުމެވެ. / ުނަވތަ ޒިނޭ ކުރުމެވެ.  الّلوއިވުން ނޭދެޭވ ކަންކަމެވެ. ނުވަަތ 
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     = ( ްބުނެވިއްޖެއްޔާ. ُمْشركއަދި އެމީހުންނަށ )ްންނަށ     = ްވާށެވެ! تَ َبعَ ކަލޭމެނ     

   = ބާވައިލެއްވި ތަކެްއޗަށް. الّلو   = .ެއެމީހުން ބުނާނެއެވ     =  އެހެންނޫނެވެ. ައިދ

  ވާނީ. تَ َبعَ ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އަހުރެމެްނ          =  އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެގޮތެއްގެމަީތަގިއ

 ވަނިކޮށް އަުހރެމެން ދުއްގޮތަެށވެ.       =އެމީހުންގެ ކާބަފައިންވިޔަްސ ހެޮޔހެއްޔެވެ؟  

    = .ިއެއްެޗއް ނުވިސްޭނ ބަޔަކުކަުމގައ     = އަދި ތެދުމަުގ

 ނުލިބޭބަޔަކުކަމުގައި.      =  ީوعظ)ކާފަރުންނަށް  –އަދި ާކފަރުވީމީސްތަކުންގެ މިާސލަކ 

 ދޭމީހާގެ މިސާަލކީ(      = .ެގޮވާމީެހއްެގ މިސާލެވެ. / އަޑުގޮއްާވ މީހެްއގެ މިާސލެވ     

     ޭނުވާތަކެްއޗަށް. فَ ُهمْ އަޑު ނުއިވޭ ތަކެއްޗަށް / ނުވިސްނ          .ީހަމައެކަނި އަޑެއް މެނުވ

   ގޮވާލާ އަޑުމެނުވީ.   .ެއެއީ ީބރު މަންަމން ކަނުބައެކެވ      = ފަެހ

 ނުވިސްނޭެނއެވެ. / ނުިވސްނައެވެ.އެމީހުންނަށް      = !ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ 

 = !ެކަލޭމެްނ ކާށެވެ! / ކައިބޮއިހަދާެށވ     ުތަކެތި. َحاللރަނގަޅ     

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ދެއްިވ ރިޒުގުގެ.   =  ްުކރާށެވެ! شكرއަްށ  الّلوއަދި ަކލޭމެނ   

 =.ާކަލޭމެން ވަންޏ       =.ިއެކަލާނގެއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރާކަމުަގއ       

    =  ެކުރެްއވިކަންކަށަވަރީ. َحَرامކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ެއކަލާނގ      =  މުޅަތަކެއްޗާިއ

 ލެޔެވެ.      = .ިއަދި އޫރުމަާހއ       = ެއެއްޗެްއ ކަތިެލވުނު އެއްޗަާކއި.އ      =  

 ނޫން ފަރާތަކަށް. الّلو      =  ْورފަހެ ގޮްތހުސްެވ   ވެއްޖެމީހާ )ކަިއލިޔަސް( رَلْب ُ    = 

ނޑުބޮޑުކޮށް ކެއުމެއްނެތި.( َعَداوةދެކޮޅުވެރިކަމެއް     ތެރިކަމެއްނެތި )ުނވަތަ ާކހިތުން ކެއުެމއްނެތި އަދި ބަ

  = .ެފަހެ އޭނާެގ މައްޗަކަްށ ފާފައެއްނެތެވ    =  ްއީ. الّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ      

 ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ =      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ވަންހަނާކުރާމީހުން.       = ބާވަިއލެއްވިތަކެތި. الّلو        = .ިފޮތުގައ     = 
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 ވިއްަކއި.އަދި އެތަކެިތ އެމީހުްނ      = .ްކުޑައަގަކަށ     =.ްއެމީހުނ       

ނޑަށް އެމީހުން ނުކަެއވެ. =   އެމީހުންެގ ބަ  =.ީއަލިފާންމެނުވ       =  ިالّلو تعاَلއަދ 

  ނުކުރައްާވހުއްޓެވެ. وحىގެ ބަސްފުޅު  رمحةއެމީހުންނަށް    = ދުވަހުން. ِقَيامة      =  އަިދ

 ނުކުރައްވާުހއްޓެވެ. طَاِىرއެކަލާނގެ އެީމހުން       = އަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ

 އެވެ. َعَذابވޭންދެނިވި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވާށޭ ބުނެިވއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ބުނަީނ  تَ َبعَ ބާވަިއލެއްިވ ތަކެްއޗަށް ަކލޭެމން  الّلوންގެ ގާުތގަިއ  ُمْشرِكُ އަދި ެއ  (171)

ވާނީ އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ެއގޮތެއްގެަމތީގައި ވަނިކޮށް ައހުރެމެން ދުްއގޮތާއެވެ. އަޅެފަެހ  تَ َبعَ އަހުރެމެން 
އެމީހުންގެ ކާބަަފއިންނަކީ ެއއްޗެްއ ނުވިސްނާ އަދި ތެދުަމގެއް ލިބިފައިނެތް ބަޔަުކކަމުގައިިވޔަސް ހެޔޮހެްއޔެވެ. 

 ވާންީވހެއްެޔވެ؟ تَ َبعَ އެމީހުންނާ ހަމަ 
އަީކ ހަަމއެކަނި ގޮާވލާއަޑުނޫނީ ނުިއވޭ އަދި އެއިޭވ  ِمثالދީ ނަޭސހަތްދޭމީހާގެ  وعظއަދި ކާފަރުންނަށް  (171)

ދޭމީހެްއެގ މިސާލެވެ. އެމީހުންނަީކ  نصيحةއަޑުން އެްއވެސްއެްއޗެްއ ނުވިސްޭނ ޖަނަާވރުތަކަކަްށ ގޮާވ 
އިްނ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ ދޭމީހާގެ ވާހަކަ نصيحة وعظހެޔޮބަހެއްނުިއވޭ މަންމަްނ އަިދ ކަނުބައެއްފަަދ ބައެެކވެ. )

 ހެޔޮބަހެްއ ބުނަން ނޭނގޭ ހެޔޮެއއްޗެްއ ނުފެންނަ ބައެއްފަދަ ިނކަމެތި ބައެކެވެ. ބުއްީދގެ ބޭނުމެްއ ނުކުާރ ބައެކެވެ. 

ތަކެތީްނ  حاللއޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލމެންނަށް ދެއްިވ ރަނގަޅު  (172)
ކުރާށެވެ! ެއއީ އެކަލާނެގއަށް ެއކަނި ަކލޭމެްނ  شكرއަްށ  الّلوދި ކަލޭމެން ކަލޭމެން ކައިޮބއިހަދާށެވެ! އަ

 އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއ ވަންާޏއެވެ. 

ެގ  الّلوކުރަްއވާފައިވާކަންކަަށވަީރ މުޅަތަކެއްޗާއި ެލޔާއި ޫއރުމަހާއި  َحَرامއެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  (173)
ނޑައެޅިގެްނ ނަންފުޅުނޫން އެހެން ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ ނަ މުަގއި ކަތިެލވިފައިވާތަކެްއޗާއި މިތަކެއްެޗވެ. މިއީ ކަ

ތަކުްނ  َنصُّ ކުރައްާވފައިވާ ެއހެނިހެން ތަކެިތވެސް އެހެނިހެްނ  حرامކުރައްވާފައިވާ ތަެކއްޗެވެ. އަދި އެަކލާނެގ  حرام
ކުރެއްވިތަކެީތެގ ތެރެއިްނ ާކހިތުްނ  َحَرامވެގެްނާވ  بَ َيانފެނެއެވެ. ދެންފަެހ ކާޯބ އެއްެޗއްނެތި ގޮތްހުސްެވގެންވާމީާހ ިމ 

ނޑުފުރާކެއުމެއްނެތި ކުޑައެިތކޮޅެއް ިކރިާޔ ފުރާނަ ހިފެހެއްޓޭަވރަށް އެތިކޮޅެއް ބޭނުންުކރުމަކުްނ  ކެއުމެއްނެތި އަިދ ބަ
ގެްނާވ ލެއްވުން ބޮޑު رمحةއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلوއޭނާގެމައްޗަކަްށަް ކުށެއްނެތެވެ. ހަމަކަަށވަރުން 

 ކަލާނގެއެވެ. 

އެކަލާނގެ ފޮުތގައި ާބވައިަލއްވާފައިވާަތކެތި މީސްތަކުންނަށް ނާންގާ ވަންހަނާޮކްށ  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (174)
ފޮރުވާމީހުްނ އަިދ ދާދިކުޑަކުޑަ ދުންޔަީވ ބޭނުމަކަްށ އެތަެކތި ބަދަލުކޮްށ ެއއިން ލިޭބ ފައިދާއެްއ ބޭނުންޮކްށ 

ނޑުތަކަށް އަލިފާން ނޫނީ އަޅާކަމުގައި ުނވެއެވެ. އެަބހީ އެމީހުން ެއުކާރ ކައިހަދާމީހުން އެމީހުން  އެީމހުންގެ ބަ
އެީމހުންނަްށ  الّلو تعاَلދުަވހުން  ِقَياَمةދުވަހުން ހުންނަހުީރ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނެވެ. އަދި  ِقَياَمةކަންތަކުން އެމީހުންނަށް 

ނުުކރަްއވާނެއެވެ.  طَاِىرއެީމހުންެގ ާފފަތަކުން އެަކލާނެގ އެމީހުްނ ުނކުރަްއވާހުއްެޓވެ. އަިދ  وحىެގ ބަސްފުޅު  َرمْحَة
 އެވެ. َعَذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ ވޭންދެނިިވ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ްނޑައެޅިގެނ  އެމީހުން އެީއ ކަ     = .ެމަގުފުރެދުްނގަތް މީހުންެނވ    

 ތެދުމަގުދީފައި.ތެދުމަގަށް / =   =  ިގަތްމީހުންނެވެ.( َعَذابއަދ(      = .ްފާފަފުއްސެވުމަށ 

     =!.ެއެމީހުންގެ ހުިރ ކެތްތެިރކަމުެގ ބޮޑުކަމާއެވ        =.ްނަރަކައިެގ މައްޗަށ  = 

 އެގޮތަކީ،    = ްالّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ            =  ّގޮތުގައި ފޮތްބާވައިލެއްވިކަެމވެ. حق 

      =  ވެ ެދބަސްވީ މީހުން. إختالفއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ       = .ުފޮތާއިމެދ    

      =ްއެމީހުން އެވަނީ ަވރަށް ދުރު ދެކޮޅުެވރިކަމެްއގައެވެ. ކަށަވަރުންެވސ      

 ހެޔޮކަމެއްކަމުަގއި ނުެވއެވެ.=      = .ްކަލޭމެންެގ މޫނުތައް އެނުބރުނ       

     =ފަރާތަށް. َمْغِربފަރާތަށާއި  َمْشِرق      =.ީއަދި ެއހެނެއްކަމަކަމަުކ ެހޔޮކަމަީކ / ހެވަކ  

    = އެވެ. َعَملައށް އީމާންވީ މީަހކުކުާރ  الّلوއަށް އީމާންވީމީހެެކވެ. / ނުވަަތ  الّلو      

     =  ިދުވަހަށާއި އަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުްނނަށާއި. آخرةއަދ         =  އަދި ފޮތަށާއި ައިދ

 ނަބީބޭކަލުންނަށާއި.     = .ިއަދި މުދާ ދިނުމާއ     = .ުއޭގެމައްޗަށް ލޯބިުހރުމާއެކ  

         =  ިންނަށް. يَِتْيمُ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި އަދ        = ިِمْسِكٌْن އަދ 

 ންނަށާއި ދަތުުރވެރިންނަށާއި.    =.ިއަދި ސަލާމްަޖހާ މީހުންނަށާއ      =  އަިދ އަޅުްނ

 މިނިވަންކުރުމަށާއި.    =  ުކރުމާއި. َقاِئمُ އަދި ނަމާުދ      =  ިޒަކާތްދިނުމާއި.އަދ 

      =  ފުއްާދމީހުންނެވެ. َعْهدُ އަދި އެމީހުންެގ     =  ްއެްއ  َعْهدއެމީހުނ

 ކޮށްފިއްޔާ.   = .ިއަދި ކެތްެތރިވާމީހުންނާއ          =  ކަމުގައްާޔިއ  َفِقًْن

  ބަލިމަޑުކަމުގައްޔާއި.    = .ިއަިދ ހަނގުރާަމ ގަދަާވހިނދުގައްާޔއ       = 

 އެމީހުންނަކީ )އެމީހުްނގެބަސް( ތެދުކުރިީމހުންނެވެ. / އީމާްނވީކަމަށް ބުނިބަސް ތެދުކުރި ީމހުންނެވެ.(    

      = ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ  ވެރިންނެވެ. تَ ْقَوىއަދި ކަ      =   ޭއ

 އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!      =  ްހިފުން )މަރަްށ މަރުހިފުން.(  ِقَصاصކަލޭމެންގެމައްޗަށ

ނޑައެޅި ލިޔެވިއްޖެެއވެ.   ކުރެވިއްޖެެއވެ. َفرضކަ      = .ިމަރާެލވޭމީހުންނާއި މެދުަގއ      
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 މިނިވަނަކަށް މިނިވަނެއް.=       =.ްއަދި އަޅަކަށް އަޅެއ      =  އަންހެނަަކްށ

 އަންހެނެއް.       =  ްވެވުނުމީހާ. َعُفوءފަހެ އެމީހަކަށ     =  ެގެފަރާތުން  َأخُ އޭނާގ

 އެއްވެސްކަމެއް.         =  ިވުްނހުއްޓެވެ. تَ َبعَ ފަެހ ރަނގަޅު ގޮުތގައ          =  އަިދ

  ތެރިކަާމއެކު އަދާކުރުންުހއްޓެވެ. إْحَسانއޭނާޔަށް   = .ެއެއީ ުލއިކޮށް ެދއްވުމެކެވ   = 

 ން. حضرةެގ  َربّ ލޭމެންގެ ކަ     =  ިއެެކވެ. َرمْحَةއަދ      =  / ފަހެ ަހއްދުފަހަނަޅައިގެންފިމީާހ

 ތެރިވެއްޖެމީހާ. َعَداوة    =  / ހިފުމަށްފަހު.( ِديَةޮކށް  َعُفوءއެއަށްފަުހ        = ފަެހ

   އެވެ. َعَذابއެމީހަކަށް ުހރީ ވޭންދެނިވި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެމީހުން ެއއީ ތެދުމަގުެގ ބަދަުލގައި ަމގުފުރެދުން ހޯދައިގަްތ ބައެކެވެ. އަދި ފާފަފުއްސެވުުމގެ ބަަދލުގަިއ  (175)

 ހޯދައިގަތް ބައެެކވެ. ނަރަކަިއގެ ައލިފާނުގެމައްޗަްށ އެމީުހންގެ ުހރި ކެތްެތރިކަމާއެވެ!! َعَذاب

ތެދުގޮތުގައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަުރްނ  حقّ އެކަލާނގެ ފޮތް ބާވަިއލެއްވީ ހަމަ  الّلو تعاَلއެގޮތަކީ ހަމަކަށަަވރުން  (176)
 ވާމީހުްނ އެވަީނ ވަރަށްބޮޑު ެދކޮޅުވެރިކަމެއްަގއެވެ.  إختالفފޮތާއިމެދު ދެބަސްވެ 

ފަރާތަށް އެނބުރުމަކީ އަދި ހެޔޮކަމެއްނޫނެވެ. އަިދ  َمْغِربُ ފަރާތަށާިއ  َمْشِرقކަލޭމެންގެ މޫނުތަްއ  (177)
ންނަާށއި ިމ ބޭކަލު َنىب ބޭކަލުންނަށާއި ފޮތަށާިއ އަިދ  َمالَِئَكةދުވަހަށާިއ  آخرةއަށާިއ  الّلوއެހެންނަމަވެސް ހެޔޮކަމަީކ 

 يَِتْيمُ އެންމެ ފަރާތްތަކަްށ އީމާންވުމެވެ. އަިދ މުދަލަްށ ލޯބިުހރުާމއި ދަިހވެތިކަމާއެކުވެްސ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާިއ 

ންނަށާއި ދަތުރުެވރިންނަށާއި ަސލާމްޖަހާމީުހންނަށާއި އަދި އަޅުން މިނިވަންުކރުމަށާއި ިމކަންކަމަްށ  ِمْسِكٌْن ންނަށާއި 
 َعْهدُ ުކރުމާއި ަޒކާތް ދިނުމާއި މިކަންކަމުަގއެވެ. އަިދ އެމީހުން  َقائمހޭދަކުރުެމވެ. އަދި ނަމާދު ފައިސާއާއި މުދާ 

ކަމާއި ބަލިމަޑުކަމާއި އަދި ހަނގުރާމަ ގަަދވާހިނދުގަްއާޔ  َفِقًْن ފުއްދުމުގައެވެ. އަދި  َعْهدُ ކޮށްފިއްޔާ އެ 
މީުހންނަކީ އެމީހުްނ އީމާންވެގެްނވާކަމުގަިއ ބުނިބުނުްނ މިވަގުތުތަކުގަިއ ކެތްތެިރވާމީހުންަގއެވެ. އެފަަދ އެފަަދ 
ނޑައެޅިގެން އެީމހުން ެއއީ   ވެރިންނެވެ.  تقوىތެދުކުރި މީހުންނެވެ. އަދި ކަ

 ِقَصاصُ އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ! މަާރލެވޭ މީހުންނާއިމެދު ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ަމރަށްމަރުހިފުން ) (178)

ނޑައެޅެވި   قَ َواِعدُ އްެޖއެވެ. މިނިވަނަކަށް މިިނަވނަކު އަޅަކަށް އަޅަުކ އަންހެނަކަްށ އަންހެނަުކގެ ކުރެވި فرضހިފުން( ކަ

އަށް ބަދަލު އައިްސފައިވެއެވެ. އެީއ އެހެިނހެން ބަސްފުޅުތަކުންނާއި ައިދ  قواعدންނެވެ. )ނަމަވެސް މިއާޔަތުގައިމިާވ 
އައިސްފަިއވެއެވެ. އަިދ  حديثަގއި ިފިރހެނަކު މެރޭެނކަމުގަިއ  ُمَقاِبلُ ން ސާބިތުވާގޮތުންނެވެ. އަންހެނެއްެގ  حديث

 ވެގެންވެއެވެ.( بَ َيانފޮތްތަކުގައި  فقوފޮތްތަކާިއ  حديثތައް  تفصيل حكمމިކަމާބެހޭ 

ާޔ ކުެރވިއްޖެއް َعُفوءނުހިފަިއ  ِقَصاصކަލޭގެކިބައިްނ  َقاِتلُ ވެިރޔާެގ ފަރާތުްނ މީާހ މަާރިލ  َوَِل ދެންފަހެ ަމރުވިމީާހގެ  
ަކއިރިއަްށ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ދިއުްނ  َقاِتلُ ެވރިާޔ އެިދޔަ ނެގުމަްށ  َوَِل ގެފަރާތުްނ ދިޔަދިނުމެވެ.  َقاِتلُ ދެންއޮންނާނީ 

ތެރިކަމާއެކު އަދާުކރުން ުހއްޓެވެ. )ޭއ  إْحَسانވެރިާޔއަށް  َوَِل ކަޭލގެ އެދިޔަ ަމރުވިމީހާެގ  َقاِتلُ ހުއްޓެވެ. އަދި 
އެެކވެ. ެއހެނީ ީމހާ ެމރިމީހާެގ  َرمْحَةްނ ދެއްވާަފއިވާ ލުއިކަމަާކިއ  حضرةެގ  َربّ ކަލޭމެންެގ މީސްތަކުންނޭވެ!( ެއީއ 
ނޑައިނުލައި ދޫކޮްށ  ެއވެ.  رمحةއެވެ. އެީއ އެަކލާނެގ  الّلوވެރިޔާއަށްދެްއީވ  َوَِل ުކރުމުެގ ބާުރ މަުރވިމީހާެގ  َعُفوءބޯކަ
ކަޭލގެއާިއ  قاتلކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ  َعُفوءތެރިވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފިމީހާ އެބަހީ  َعَداوةލުޔެވެ. ދެން ެއޔަށްފަހު 

 އެވެ. َعَذابދިމާކޮށް އަރަިއގެންފިމީހާ ދަންނަެއވެ. ފަހެ އޭާނއަށް ުހރީ ވޭްނދެނިވި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ިހިފުމުގަިއ ަކލޭމެނަްށވެއެވެ. ِقَصاصއަދ  = .ްދިރިުހރުން. / ިދރުނ     

    =  !ެޭއ ބުއްދިެވރިންނޭވ       = ވެރިވޭތޯ. ބިރުވެިތވޭތޯ. تقوىކަލޭމެްނ   

   =  ކުރެއްވިއްޖެެއވެ. فرضކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ         =  ކަލޭމެން ުކރެމީހަކު ަމރަްށ

 ވެއްޖެއްޔާ. حاضر     = .ާއެމީހާ ެހޔޮއެއްެޗްއ / މުދަލެްއ ދޫކޮށްފައިވަންޏ     

 ކުރުން. َوِصيَّةމައިންބަފައިންނަށްޓަކައި =   =.ިގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއ        =  ރަނގަުޅ

 ހެޔޮގޮތުގައި.          =އެއްެގގޮތުން. حقّ ވެރިންނަށްވާ  تقوى      =  ފަެހ

 ތައް.( خَبއާއިބެހޭ  َوِصّيةއާއި  َميّْتއެބަދަލުކޮށްފިމީހާ. )އެބަހީ       = .ުއޭނާ އެވާހަކަ އެހުމަށްފަހ 

       = .ީފަހެ ެއވާހަަކ ބަދަލުުކރުމުގެ ފާަފ ހުްނނަހުރ         =  އެބަދަލުކުިރ

 މީހާގެމައްޗަށެވެ.         = ްއީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެްނާވ  الّلوހަމަކަށަވަރުނ

  ކަލާނގެއެވެ.    = .ާފަހެ ިބރުވެތިެވއްޖެމީހ     = ކުރާމީހެްއގެ ކިަބއިންކުށެއް.  وِصيَّة

  އާއި ދުރުވުމެއް.( حقّ )   = .ނުވަތަ ފާފަވެރިކަމެްއ      ާإصالحދެން އެދެމެދު އޭނ 

   ކޮށްފިއްޔާ.  =  .ެފަެހ އޭނާގެމަްއޗަކަްށ ފާފައެއްނެތެވ      =  އީ. الّلوހަމަކަަށވަރުްނ 

    = ާލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ      

އޭ އީމާންވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ!  =       =( ްރޯދަ  َرْمَضانކަލޭމެންގެ މައްޗަށ )ުفرضމަހ 

  ކުރެވިއްޖެެއވެ.     =ކުރެވުނުފަދައިން. فرض         = ކަލޭމެންގެ ކުރީެގ

 މީހުންގެމައްޗަށްވެސް.     = ްވެރިވުމަށްޓަކައި. تقوىކަލޭމެނ  
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ނުވާށެވެ!  عجائبއޭ ބުއްދިވެރިންޭނވެ! ަކލޭމެންގެ ދިިރހުރުން ވަނީ މަރަށްމަރުހިފުމުގަެއވެ. ) (179)

َتَمعުކރުން މިކަންކަމުަގއި  َقاِئمތައް  َحدّ މަރަށްމަރުހިފުން،  ގެ އަމާންކަމާއި ހިތްފަސޭހަކަން ހުންނަހުއްެޓވެ.  رُلْ

ިބރުވެިރކަމުގެތެރެއަްށ  رُلَْتَمعނުވާނަަމ އެތަނެްއ ފާސިދުވެ ބަނަވެދާނެެއވެ.  َقاِئمތަްއ  َحدّ އެބާވަތުެގ ކަންތަްއ ނެތްނަަމ 

 تقوىކުރުްނ ލަްއވާފައިވަީނ ކަލޭމެްނ  َقاِئمތައް  َحدّ ަލއްވާފައިވަީނ އެބަީހ  الّلوއެވެ.( އަދި ެއކަން ވެއްޓިދާނެ

 ވެރިވުމަށްޓަކަެއވެ. ބިުރވެތިވުމަށްޓަކަެއވެ. 

ާވއިުރ މުދާތަކެއް ޫދކޮށްފައިވާނަމަ މައިންބަފައިންާނ ގާތްތިާމެގ  َحاضرކަލޭމެންކުރެމީހަުކ މަރަްށ  (181)

ކުރެވިއްޖެއެވެ. ކޮންެމވެްސ  فرضކުުރން ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  َوِصيَّةމީހުންނަށާއި މިމީސްމީހުންނަށް މުދަލުން ދިނުމަށް 

ނޑައެޅިއްޖެއެވެ. އެީއ  އެްއގެ ގޮތުންނެވެ.  حقّ  ވެރިންެގ މައްޗަްށ އޮތް  تقوىރަނގަޅު މިންަވރަކަްށ ދިނުން ކަ

يَّ ةވުމާއެކުެވސް  أختالفއާއިމެދު حكم)މިއާޔަތުގެ  َراتލިބިފަިއވާގޮތަކީ  َأْغِلب َ ގެ އާޔަްތ ބާވަިއލެއްވުމުްނ މިއާޔަތުެގ  ِمي ْ

 .( والّلو أعلمކުރެއްީވއެވެ.  ُحُكْم َمْنُسوخُ 

ةބަަދލުކޮށްހެދިނަަމ ެއ  َوِصيّْةކުާރ އަުޑ އެހުަމށްފަހު  َوِصيّْةވިީމހާ  َحاِضرދެންފަހެ މަރަްށ  (181)  َوِصيّْ

ީއ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެެނވޮޑިގެްނާވ  الّلوބަދަލުކުރިމީހަކަްށ ެއކަމުެގ ފާފަހުންނަހުއްޓެވެ. ހަމަކަށަަވރުން 

 ކަލާނގެއެވެ. 

އާއި ދުުރވާފަދަކުެށއް ނުވަތަ ފާފަެވރިވެވިދާފަދަ ކަމަކާއިމެުދ  حقّ ކުރާމީެހއްގެ ކިަބއިން  َوِصيّْةފަހެ  (182)

ކުރާނަމައެވެ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ( އަޑުއަހަްނ ހުިރ މީާހ  َوِصيّْةނޫންގޮތަކަްށ  حقّ ބިރުވެތިވެއްޖެމީާހ )ެއހެން ދިމާވާީނ 

. އަދި އެއީ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ވެރިވުމަކީ އޭނާގެަމއްަޗށް ފާފައޮތްކަމެއްނޫނެވެ َعْدلކޮށް ދެފަރާތަށް  إصالحއެކަން 

 ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  َرمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

ކުެރވުނުފަދައިްނ  فرضއޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުްނގެމައްޗަށްވެްސ ރޯދަ  (183)

 ވެރިވުމަށެވެ. تقوىކުރެވިއްޖެެއވެ. އެީއ ކަލޭެމން  ضفر ކަލޭމެންގެމައްޗަށްެވސް ރޯަދ 
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      = ުކރެވިގެްނވާ ުދވަސްތަކެްއގައި. عدد         = ފަހެ ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ

  ބަލިމީހަކުކަމުގަިއވީ މީހަުކވަންޏާ.     =.ާނުވަތަ ދަތުރެއްގެމަތީގަިއވާމީހަުކވަންޏ        

=  ަހމަކުރާށެވެ. َعَددފަެހ އެނޫްނ ެއހެން ުދވަސްތަކެްއގަިއ ެއ!          = އަިދ
އެއް ެންތ  أّميدބުރަމަސައްކަތާއެުކ ރޯދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަވާމީހުްނ )ރަނަގޅުވެގެން ރޯދަ ހިފިދާނެކަުމގެ 

 .އެއީ ދިނުން. ِفْدَية =  ހުއްޓެވެ.މުސްކުޅިންކަހަލަމީހުންެގ މައްޗަްށ     =  ރޯަދއެއްެގ(

 ބަދަލުގައި( މިސްކީަނކަށް ކާންދިނުމެވެ.       ިގެގޮތުްނ ރޯަދހިފައިފިމީހާ. ދަންނައެވެ. ُسنَّةއަދ 

   = .ެފަެހ އެމީަހކަށް ހެޔޮހުއްެޓވ    = .ްއަދި ަކލޭމެން ރޯދަހިފުނ    = 

    ނަށް ހެޮޔވެގެންވެެއވެ.ންކަލޭމެ    =.ާކަލޭމެނަށް އެގޮތް އެނގޭކަމުަގއިވަންޏ  

 = މަސް އެއީ. َرَمَضان     = ުމައްަސރެވެ.އެމަްއސަރެއްގަިއ ބާަވއިލެްއވުނ    = 

  قرآنކީރިތި     =.ްމީސްތަކުންނަށްވާ ތެދުމަގެްއގެގޮތުނ       = ތެދުމަގުގެތެރެއިްނ

 ތަކުގެ( حكمއާއި  َحَرامއާއި  حاللތަކާއި ) إرشادވެގެންވާ  بَ َيان    =  ّإرشاد ވަކިކޮށްދޭ  بَاِطلُ އާއި  حق

  ތަކާއި.       =  ުَحاِضرފަހެ ކަލޭމެންގެތެރެއިން އެމަސްދެކެފިމީހާ / ނުވަތަ އެަމހ 

 ވެހުރެއްޖެީމހާ.  = .ެފަހެ އެމަހު ރޯދަިހފާހުށިކަމެވ     = އަިދ

  ބަލިމީހަކުކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ.    = .ާނުވަތަ ދަުތެރއްގައިވާމީހ   =  ހަމަުކރާށެވެ. عددފަެހ!  

     = .ިެއހެން ދުވަސްަތކެއްަގއ          = އެދިވޮޑިގަންަނވަީނ  ޓަކައި ނަށްންކަލޭމެ الّلو

  ލުއިކޮށްދެއްވުމަެށވެ.      އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދަތިއުނދަގޫގޮތް އެިދވޮިޑ

 ނުގަންނަވައެވެ.         =  ްފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައެވެ. عددއަދި ކަލޭމެނ        =  އަިދ

 ކިއުމަެށވެ. َتْكِبًنއަށް  الّلوކަލޭމެން      =ެނަްށ ތެދުމަގުދެއްވިކަމަށްޓަަކއި.ންއެކަލާނެގ ކަލޭމ 

       = ކުރުމަށްޓަަކއެވެ. شكرއަދި ކަލޭމެްނ  
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ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްަގއެވެ.  عددއެއީ  (184) މަހުގެ ދުވަސްތަުކގައެވެ. ފަހެ ކަލޭމެންުކެރ  َرَمَضانކަ
 –ބަލިމީހެއްނަމަ ުނވަތަ ދަތުުރވެިރއެއްނަމަ އެދުވަސްތަްއ ހަމަުކރާނީ ެއހެންދުވަސްތަކެްއގައެވެ. ަބލިފަސޭހަެވގެން 

އަދި ދަތުރުެވރިޔާ ދަުތރު ނިމުމަށްފަހުގަެއވެ. އަދި ުމސްކުޅިވެ ވަރުެދރަވެ ުބރަކަމާ އުނަދގުލާއެކުމެުނީވ 

ރޯދަފިަޔަވިއ  މަހުގެ َرَمَضانއަިދ ރޯދަމަްސ އެބަީހ  !ދޭށެވެ ِفْديَةދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަނުވާމީާހ ރޯަދހިފުމުގެ ބަަދލުގަިއ ރޯ

ނަްށ ންނަްށ އެނގޭނަަމ ކަލޭމެންރޯދަހިފުްނ ހެޮޔވެގެންެވއެވެ. އަިދ ަކލޭެމން ރޯދަހިފުީމ ކަލޭމެ ُسنَّةގެގޮތުން  َتَطوُّع

 ފޮތްތަކުގައިވެއެވެ.  ِفقوފޮތްތަކާއި  حديث حكمދިނުމުގެ މިންވަރާިއ އޭެގ  ِفْديَةހެޔޮވެގެންާވ ކަމެކެވެ. 

 .ެމިއާޔަތުގަިއ  !ދަންނައެވ         މިތަނުންފެށިގެން އާޔަތް ނިމުމާއިދެމެދު މިާވ

ނޑުވެސް ލިޔެފަިއ އެވަީނ ެއއްގޮތެވެ. ެއ  إختالفތަކުގައި ގިަނގުނަ  حكم ތަްއވެއެވެ. އޭގެެތރެއިްނ އަޅުގަ

ނުޑ  بَ َيانދިގުވާހަކަތަްއ މިފޮތުަގއި  ކުރުްނ ދަތިކަމަކަށްވާީތ ެއވާހަަކ ހަމައެކަިނ ހަނދާންކޮށްދިނީއެވެ. އަޅުގަ

 . والّلو أعلمންގެމެދުގައި ހިނގާގޮތެވެ.  ُمْسِلمކޮްށ  عامّ ލިޔެފައިމިވަނީ 

ން ދުނިޭޔ  َلْوُح اْلَمْحُفوظٌ ބާވައިލެްއވުނު ަމއްސަރެވެ. )އެީއ  قرآنމަހަކީ އެމަްއސަރެްއގަިއ ކީރިިތ َرَمَضان (185)

َلُة اْلَقْدرِ އުޑަށް ޖުމްލަކޮްށ ބާވަިއލެއްވުެމވެ. އެާބވައިެލއްވުްނ ބާވަިއލެްއވީ  ތަކުްނ ދައްާކގޮތުްނ  حديثވިޭލރޭގަެއވެ.  لَي ْ

ެގ  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمމަހުެގ ފަހުދިަހއިގެ އޮނަހިިރ ރޭތަކުން ކޮންމެެވސް ރެެއއްގަެއވެ. ދެން  َرَمَضانއެއީ 

 .( والّلو أعلمބާވައިލައްވަާވ ނިންމެީވއެވެ.  قرآنއަަހރުގެެތރޭގަިއ  ތޭވީސް މައްޗަށް 

ވަކިކޮށްޭދ އެތަކެްއ  بَاِطلއާއި  حقّ ތެދުމަގާއި  ބާވައިލެއްވުނީ މީސްތަކުންނަށްވާ ތެދުމަެގއްގެގޮތުންެނވެ. އަދި قرآنއެ 

އެބަީހ އެމީަހކަްށ  –މަސް ދެކެފިީމހާ  َرَمَضانގެގޮތުންނެވެ. ަފހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިން ރޯދަަމސް އެބަީހ  إرشادއާއި  دليل

ޔާ އެމަހުގެ ރޯަދ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުވެއްޖެމީހާ އެމަހު ރޯދަހިާފހުށިަކމެވެ. އަދި ބަލިމީހާއާއި ދަތުުރވެރި َرَمَضان
ދުވަސްތައް ހަމަުކރާނީ އެހެންދުވަސްަތކަކުންނެވެ. )ބަލިމީހާ ަބލި ފަސޭހަވެގެން ދަުތރުެވރިޔާ ދަތުރު ނިމިގެންެނވެ.( 

އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ކަލޭމެނަށް ލުއިގޮތް މެުދވެރިކޮށްދެްއުވމެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް ދަތި އުނދަގޫގޮތް އެކަލާނެގ  الّلو

 ُعُذرނަށް އެުލއިަތއް ދެއްވީ ަބލިމީހާއާއި ދަުތރުެވރިޔާފަދަ ންނަވައެވެ. އެަކލާނގެ ަކލޭމެއެދިވޮޑިނުގަން

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއެވެ. އަިދ ރޯދަހިފުމުެގ މާތްކަްނ  ثوابހަމަހަމަކޮްށ ދަރުމަާޔ  َعَددތަކުގައިވާމީހުްނވެްސ ރޯދަިއެގ 

ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ކަލޭމެން އެކަންކަަމްށ  ِذكرއަށް  الّلوިކޔައި  تكبًنއަށް މާތްކޮށްހިތައި  الّلوދެއްވިކަމަށްޓަކައި 

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ. شكر
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = (ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުްނ  َرُسول الّلو )!ެކަލޭގެފާާނއި ުސވާލުުކރަންޏާ.އެވ   

 ތިމަންރަސްކަލާނެގވޮޑިގެން ވީތަނަާކއިމެދު. / ތިމަންަރސްަކލާނގެއާއިމެދު.=      =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދާދިގާުތގައިވޮޑިގެންވަެމވެ.      =ައްށ  ُدَعاءކުރާމީހާެގ  ُدَعاء

 ކުރައްވަެމވެ. إَجابَةތިމަންރަސްކަލާނގެ     = ުކޮށްފިއްޔާ. ُدَعاءތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް  އެމީހަކ 

       =  ެކުރެއްވުމަށް އެމީހުން އެދޭށެވެ.!  إَجابَةން  حضرةފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ      ިއަދ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުކުރާެށވެ. / އިތުބާރުުކާރށެވެ!އެމީހުން      = އެމީހުންނަްށ

  ތެދުމަގުލިބޭތޯ.      =  ްކުރެވިއްޖެެއވެ. َحاَللކަލޭމެންނަށ      =.ިރޯދައިގެ ޭރގައ 

        =  ވުން. مِجَاعُ ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންެގ އަންހެނުންާނ     =   އެކަނަބލުންނަީކ

  ކަލޭމެނަށްވާ ލިާބހެކެވެ. / ނިަވލެކެވެ.    =  .ެއަދި ކަލޭމެންނަކީ އެކަނބަލުންނަށް ވާ ލިބާެހކެވ

  / ނިވަލެވެ.  = ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلو      .ްހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންވާކަނ    

    =  ެތެިރވާކަމުގައި. ِخَيانَةއަށް  نفسކަލޭމެން ަކލޭމެންގ      =  ފަހެ އެކަލާނެގ

 ލަްއވައިފިއެވެ. َتوبَةކަލޭމެންގެމައްޗަްށ      = ިކުރެއްވިެއވެ. عفوء އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް  އަދ     

  ( !ެمِجَاعُ ފަހެ މިހާރުދެްނ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންަގއި ބީހޭެށވ )!ެވުންުހއްދައެވ    = އަދި ކަލޭެމްނ

 އެދޭށެވެ!       =   ްދަރިން ލިބުމަށް.(ލިއުއްާވފައިވާތަކެތި.  الّلوކަލޭމެންނަށ(   = 

އަދި ކަލޭމެން ކައިބޮއިހަދާެށވެ.!      = ްވެ އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން. بَ َيانކަލޭމެންނަށ    

   .ިހުދުރޮދ        =.ކަޅުރޮދީގެތެރެއިްނ     =  ُގެ. َفْجر        = 

  ދެން ކަލޭމެްނ ރޯދަުފރިހަމަކުރާެށވެ!       =  .ްނޑާއި ހަމައަށ   ރޭގަ   =  އަިދ ކަލޭމެްނ
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 އެކަނބަލުންގައި ނުބީހޭެށވެ!     =  ްَحالކުރާ  إْعِتَكافކަޭލމެނ.        = 

   މިސްކިތްތަކުގައި.   =  ީނޑައެޅުއްވި އިންތަެކވެ. الّلوތަކެވެ.  َحدُّ  ގެالّلوއެއ   ކަ    = 

 އެަފދައިން. = ަތކާިއ ކަލޭމެްނ ގާތްުނވާށެވެ.!  َحدُّ ފަހެ ެއ         = އެަކލާނެގ  الّلو

 ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ. آية  = .ްމީސްތަކުންނަށ      = ްވެރިވުމަށްޓަކައި. تقوىއެމީހުނ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެވެ!( ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއިމެުދ ތިމަންަރސްކަލާނގެވޮޑިގެްނވީ ވީދުުރގައިޯތ ގާތުަގއިޯތ  َرُسول الّلو)އޭ  (186)

ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކަޭލގެފާނާ ސުާވލުކޮްށ އަހައިފިްއޔާ ވިދާޅުވާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ 
ކޮށް ދަންނަވާމީހަކު އެީމހަުކ  ءُدَعاތިމަންރަސްކަލާނގެ ދާދިގާުތގައިވޮޑިގެްނވަމެވެ. ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް 

ކުރަްއވަމެވެ.  إَجابَةކުރިމީަހކަށް  ُدَعاءކޮށްފިއްާޔ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ެއ  ُدَعاءތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ 
ގައި ދަންނަވާށެވެ! ައިދ  حضرةކުރެއްވުން އެދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  إَجابَة ُدَعاءޖަވާބުދެއްވަމެވެ. ފަހެ އެމީހުން 

 އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެުދކޮށް އިތުާބރުކުރާެށވެ! ެއއީ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ. 

މަހުެގ ރޯދައިގެެތރޭތަކުގަިއ ަކލޭެމން ކަލޭމެންެގ އަްނހެނުންގާތަށްގޮްސ އުޅުާމ  َرَمَضانންނޭވެ!(  مؤمن)އޭ   (187)
ގެކުީރކޮޅުގައި މަނާެވވިފައެވެ. ނަމަވެްސ  إسالم دين)އެކަންޮއތީ  –ކުރެިވއްޖެއެވެ.  َحاَللން ވު مِجَاعއެކަނބަލުންނާ 

އަދި ެއކަނބަލުންނަކީ ކަލޭމެން ފިިރހެނުންނަށްވާ ލިާބހެކެވެ. –ވީެއވެ.(  حكم َمْنُسوخމިއާޔަތް ބާވައިެލއްވުމުން އެ 
އަދި ކަލޭމެންނަކީ އެކަނބަލުންނަށްާވ ލިާބހެކެވެ. ދެމީހުްނކުރެ ކޮންމެމީހަީކ އެަކކު އަނެކަުކގެ ިސއްރުތަްއ 

ނުވަތަ ދެމީހުްނ  ނިވައިކުރާންވާނެ ީމހެކެވެ. އަދި ނުވަތަ ދެމީހުން އެއްފޭރާެމްއގެތެރޭގައި ވާތީ އެމާނަ ކިޔަީނއެވެ.
އެކަކު އަނެކަުކގެ ގަިއގާ ބިހޭތީ އެމާނަ ކިޔަނީއެވެ. ލިާބސްވެސް ހުންނަނީ މީހާގެ ހަމުގައި ީބހިފައެވެ. ައިދ 

 بَ َيانެވރިން  ِعْلمެއއްކަމުގަިއ  ِخَيانَةދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ. ިމ  الّلوެތރިވާކަްނ  ِخَيانَةތަކަްށ  نفسކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ 

ނޑު ކެއިންބުއިމުގެެތރޭކުެރވިދާނެ ކުރައްވަީނ ރޯ އެވެ. ބައެްއ  ِخَيانَةއާއި އަންހެނުންގާތަްށ ދެވުމުެގ  ِخَيانَةދަަމހުެގ ރޭގަ
ބޭކަލުންގެ އަރިހުްނ އެފަދަ ކަންތައް މެދުެވރިވީކަމަްށވެއެވެ. ެއކަންކަމާގުޅިގެން މިއާޔަްތ ބާވަިއލެއްވިކަުމގައި ވިއެެވ. 

ކުރެއްިވއެވެ. ފަެހ  َعُفوءލަްއވަިއ  توبةއެމީހުންނަށް އެފަދަކަންތަކަށް  الّلو تعاَلއަދި  = تفسًن الّطَبى=  والّلو أعلم:
ވާށެެވ!  مِجَاعُ މިއާޔަތް ބާވަިއލެއްވުމުން ރޯދައިެގ ރޭތަުކގައި ކަލޭމެން ައންހެނުންގައި ބީިހ އަދި އެކަނބަލުންނާ 

ނޑައަޅުއްވާފައިާވ ަދރިންވެްސ ލިބުމަްށ އެދޭެށވެ!  الّلو تعاَلއެބަހީ: އެީއ ުހއްދަ ކަމެކެވެ. އަިދ  ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ކަ
ނޑުގެ އަނދިރިކަުމގެތެރެއިން  ނޑުގެ ަވގުތުގައި ަކލޭމެން ކައިބޮިއހަދާށެވެ! ެއީއ ރޭގަ ގެ ައލިކަްނ  َفُجرއަދި ރޭގަ

ނޑުވަންެދްނ ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން އެވަގުތުން ފެިށގެން އިުރއަރައިގެްނއައިސް ިއރު ޮއއްސެންދެން ރޭގަ
ައށް ތިބޭއިުރ ަކލޭމެން އެކަނބަލުންަގއި ީބހިނުއުޅޭށެވެ!  إعتكافރޯދަފުރިހަމަުކރާށެވެ! އަިދ ކަލޭމެްނ މިސްކިތުަގއި 

ލާނެގ އެކަ الّلو تعاَلމެން ގާތްނުވާށެވެ!  ތަކާިއ އިންތަކާއި ކަލޭ  َحدُّ ތަކެވެ. ފަހެ. ެއ  َحدّ  ގެالّلوއަދި މިބަޔާންވެދިަޔއީ 
 ެވރިވުމަށްޓަަކއެވެ.تقوىއެފަދައިންނެވެ. އެީއ އެމީހުން    ކޮށްދެއްވަނީ  بَ َيانއާޔަތް މީސްތަކުންނަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
   =  އަިދ ކަލޭމެްނ މުދާތަްއ ނުކާށެވެ! )އެަބހީ: އެކަުކގެ މުާދ އަެނކަުކ ނުކާށެވެ! ބޭުންނ

 ނުކުރާށެވެ!(       = ިގޮތަށް. بَاِطلކަލޭމެންގެމެދުގައ      = ( ާِرْشَوةއަދި އެމުދ  )ިގެގޮތުގައ

 )ނުހަދާށެވެ!(ދީ      =   ُންނަށް. َقاِضىންނަށް /  َحاِكم    =.ިކަލޭމެން ކެއުމަށްޓަކައ 

       = .ްމީސްތަކުންެގ މުދަލުންބަެއއ   =ުން. َحقّ ފާފަވެރިެވވޭނޭގޮތުން. / ނ   

    = حالކަލޭމެން ދެނެތިޭބ.    =  ެއވެ!( އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނިއ  َرُسول الّلو)ޭއ

  ސުވާލުުކރެއެވެ.    =  ُތަކާއިމެުދ / ަމހުގެފުރަތަަމ ޭރ ފެންނަ ހަނދާއިބެހޭގޮތުން. ِىاَلل   

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.! =     = ީީމސްތަކުން ވަގުތު ެބލުމަށްވާ އެްއޗެކެވެ.އެއ     = 

 ގެ ަވގުތުތަކާއި. َحجُّ އަދި      = .ެއަދި ހެޔޮކަމެްއކަމުގައި ނުެވއެވ       = ކަލޭމެްނ

  ގެތަކަށްވަނުން.   = ).ްއެގެތަުކެގ ފުރަަގުހން )ދޮރުނޫްނ ތަނަކުނ      =  އަިދ

  އެހެނެއްކަމަކު ހެވަކީ.  =  އެވެ. عملވެރިވީމީހާކުރާ  َتقوىވެރިވީމީހެކެވެ. /  َتقوى      

 އަދި ަކލޭމެން ގެތަކަްށ ވަންނާށެވެ.!  =    .ްއެގެަތކުގެ ދޮރުތަކުނ     =  ްالّلوއަދި ކަލޭމެނ 

 ވެރިވާށެވެ! َتقوىއަށް       =.ޯކަލޭެމން ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތ       

  ގެމަގުަގއި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ! الّلوއަިދ ކަލޭމެްނ  =  = .ިކަލޭމެންާނ ހަނުގރާމަކުާރ ބަޔަާކއ 

     = !ެއަދި ކަލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވ   =  ްتعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުނ.     

      =!ެހައްދުފަހަނަޅައިދާ ބަޔަކަްށ ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވައެވ   =  އަދި ކަލޭެމްނ

 އެމީހުންނާއި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ!      = .ްކަލޭމެންނަށް އެމީހުްނ ފެނުނުތާކުނ     

  އަދި ކަލޭމެން )އެމީހުންެގ ގޯތިގެޮދރުން( އެމީހުްނ ނެރޭެށވެ!        އެމީހުން ކަލޭމެްނ

 ނެރުނުފަދައިން.   =  ިَنةއަދ   ކުރުން. ِشركއަށް  الّلوއެބަހީ  ِفت ْ       =  މީހުން މެރުމަްށވުެރ

  ނުބައިކަންބޮޑެވެ.  = .ެއަދި ކަލޭމެން އެީމހުންނާ ހަނގުރާމަނުުކރާށެވެ. / ނުމަރާށެވ  

     =ތެރޭގައި. َحَرمެގ  مّكةގެ ކަިއރީަގއި /  َمْسِجِد احلََْرام     =  އެމީހުން އެތާނަގިއ

ކަލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކޮށްފުމަށްދާންދެން.!      = .ާފަހެ އެމީހުން ަކލޭމެންނާ އެތާ ހަނގުރާމަުކރަންޏ 
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    =   ާހަނުގރާމަކުރާށެެވ!ދެން ކަލޭމެން އެމީހުންނ   = .ެއެފަދައިންނެވ       

 = ެހުރީ. َجَزاءކާފަރުންގ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ނޫްނ  حقّ ގޮތުަގއި ައނެއްބަޔަކު ަކިއ ނުހަދާށެވެ! އެީއ  بَاِطلُ ންނޭވެ! ަކލޭމެން ެއއްބަޔަކުެގ މުާދ  مؤمنއޭ  (188)
ހުރިާހ ރޮނގަކުންނެވެ. އަިދ މީސްތަކުންެގ މުދަލުެގ ެތރެިއން ބައެއްތަކެިތ ފާފަެވރިެވވޭނޭގޮތުްނ ކެއުމަށްޓަކަިއ 

ދީނުހަދާށެވެ! އެީއ ގަިއވާ ެއއްވެްސ މީހަކަްށ  َمَقامންނަށް ނުވަަތ ެއ  َقاِضىގެގޮތުަގއި  ِرْشَوةބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައެޅިގެން ނުބައިކަމެއްކަން ަކލޭމެނަށް އެނގޭ   އެފަަދ ކަންތައް ނުުކރާށެވެ!  حالކަ

އެވެ!( މަުހގެ ުފރަތަމަޭރ ފެންނަ ހަނދާއިމެުދ އެމީހުން ަކލޭގެފާނާިއ ުސވާުލ ުކރެއެވެ. އޭިތ  َرُسوُل الّلو)އޭ   (189)

ެގ  حجُّ ކީ ކޮބައިތޯ އަަހިއ ހަދާނެއެވެ. ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ! އެއީ  َمْقَصدَ ބޮޑުވެ ކުޑަވެ ވަނީ ކީްއވެތޯ. އޭގެ 

 حكمގެ  إسالم دينކަންކަމުގައްޔާިއ އެހެިނހެން ކަންކަމުަގއިވެސް މީސްަތކުން ަވގުތު ބެލުމަށްާވ އެއްެޗކެވެ. އަިދ 

 َأْصلُ ބަނދެގެން ހުންނަމީހާ ގޭގެ  إْحَرامއަށް  حجّ ންގެމީހުން ހަދާޮގތަށް  َعَرِِب ޒަމާނުގައި ބައެއް  َجاِىِليَّةއައުމުގެކުރިން 

ނޑަކުން ގެއަްށ ވަނުމަީކ އެްއވެސް   حالދޮރުން ނުވަެދ ގޭގެުފރަގަުހ ޮދރުން ނުވަަތ ފުަރގަހުެގ ކޮންެމވެސް ބާގަ

 عملުކރާ  ވެރިވެ ެއކަލާނެގއަށް ކިއަމަންވެގެްނވާމީހާ تقوىއަށް  الّلوއެއްގައި ހެޔޮކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ހެޮޔކަމަކީ 

 تقوىއަށް  الّلوދޮރުން ވަންނާށެވެ! އަދި  أصلބަނދެގެން ހުންނަ މީހާވެސް ގެއަށްވަންނަްނޏާ ގޭގެ  إحرامއެވެ. އަދި 

 ވެރިވާށެވެ! އެީއ ަކލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުެވ ނަސީބު ލިބުމަށްޓަަކއެވެ. 

 ނޑަކުން ެގއަްށ  حالބަނދެގެންވާ  إحرام ގެއަށް ވަންނަންވެއްޖެއްާޔ ޭގގެ ަފހަުތގައިާވ ދޮރަކުްނ ނުވަަތ ބާގަ

َلةންެގ ބައެްއ  َعَرِِب ވަންނަމުން ގެންދިއުީމ  ިކޔާ ަބއެކެވެ. އެމީހުންނަީކ  مُحْسُ ެގ މީހުންުކރިކަމެކެވެ. އެީއ  َقِبي ْ

 حالބަނދެގެންވާ  إحرامނެވެ. އެމީހުން ެއކަންކުރީ އެނގޭގޮތުގަިއ ދީނުގެ ކަްނކަމުގައި ާބރަށް ހިަފއިގެން ތިބޭ ީމހުން

 ީވއެވެ. بَاِطلބޯނިވައިކުރެވިދާނެީތއެވެ. އެކަުމގައި ހައްދުފަހަނައެޅީއެވެ. ިމާއޔަތް ބާވަިއލެއްވުމުން އެކަން 

ގެމަގުގައި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ! އަިދ  الّلوންވެސް  مؤمنއަދި ކަލޭމެންނާއި ހަނުގރާމަކުރާ ަބޔަކާއި ަކލޭމެން  (191)
 أىلެގ ِجْز يَة އެހެނެއްކަމަކު ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ! އަންހެނުންނާ ުކޑަކުދިން މަރައިނުހަދާށެވެ! ދެން 

ގެ މަތީ ދެމިތިބިހިނދަކު އެމީހުްނެވސް ނުމަރާށެވެ! ަހއްދުފަހަނަޅައިގަތުމަކީ މިބާވަުތެގ  قواعدވެރިންވެސް އެ 
 ލޯބިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ. الّلوުކރުމެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ހައްދުފަހަނަޅައިދާ ީމހުންނަށް  ކަންތައްތައް

އަދި އެމީހުން ކަލޭމެންެގ  !ން ފެނުނުތާކުން ހިފައި ކަލޭމެން އެމީހުން ަމރާށެވެ ُمْشرِكއަދި އެމީހުން އެބަހީ  (191)
ވަތިގެދޮރުން އެމީހުން ނެރޭެށވެ. އަދި އެމީހުްނ ގޮވަތިގެދޮރުން ެނރުނުފަދައިން ަކލޭމެންވެސް އެީމހުންގެ ގޮ

ކައިރީގައި އެމީހުން ކަލޭމެންާނ  اْلَمْسِجُد احلََْرامކުރުމުގެ ފާފަ މާބޮޑެވެ. އަިދ  ِشركމަރާހެދުމަށްވުރެ 
 حكمގެ  حرمގެ  مّكةމުޅި  !ހަނގުރާމަނުުކރަނިސް ަކލޭމެން ކުރީފަށަިއގެން އެމީހުންނާ ހަނގުރާަމ ނުކުރާެށވެ

އަކީވެސް މިެއވެ. ދެން އެމީހުން އެާތގައި ަކލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކުރަންާޏ ކަލޭމެންވެްސ އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަކޮްށ 
 ހުރީ އެފަދައިންނެވެ. َجزاءކާފަރުންގެ  !މަރައި ހަދާެށވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ާއެމީުހން ހަނގުރާަމ ހުއްަޓއިލައިިފއްޔާ. –ފަހެ އެމީހުން ހުއްޓަިއލައިފިއްޔ      = 

  އީ. الّلوހަމަކަށަވަރުން    = ާލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ. َرمْحَةގިނަގިނައިން ާފފަފުއްސަވ 

  = ންނާ ހަނގުރާަމކުރާށެވެ!  مشركްނ ެއ  مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ        = ِشْركއެއްވެްސ 

 َخاَلصއަްށ  الّلوއަޅުކަމާިއ ކިޔަމަންެތރިކަްނ  =    އެއް ނެިތއްޖައުމަށްދާންދެން.

 ވެއްޖައުމަށްދާންދެން.    = )ާފަހެ އެީމހުން ުހއްަޓއިފިއްޔާ. )އެމީހުން ހަނުގރާމަ ހުއްަޓއިފިއްޔ  

 =  ތެިރވެ ެދކޮޅުވެރިވުމެއްނެެތވެ. َعَداوةފަެހ         = .އަނިޔާެވރިންގެމައްޗަްށ މެނުީވ

 ންގެމައްޗަށް މެނުވީ.( ُمْشرِك)     = މަސް(. ُذوالقعدةތެރިކުރެިވގެންާވ މައްސަުރ ) ُحْرَم ة     

  = ަގެއވެ. َمَقاِبلُ ތެރިކުރެވިގެންާވ މައްސަުރގެ  ُحْرَم ة     = ތެރިވެގެންާވ  ُحْرَم ة

 ވެއެވެ. ِقَصاصތަކެތީގައިވެސް         =  ްތެރިވެގެންފިމީާހ  َعَداوةފަހެ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށ

 އަނިޔާވެިރވެގެންފި މީހާ.      =  ާތެރިވާެށވެ! ދިމާުކރާށެވެ!  َعَداوةފަހެ ަކލޭެމންވެސް އޭނާޔ 

          =  ދިމާުކރިފަދައިން.ތެރިވެ  َعَداوةއެމީާހ ކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ     =  އަިދ

 އަްށ ިބރުވެތިވާެށވެ! )އަނިޔާެވރިވުމާމެދު ިބރުެވތިވާށެވެ!(  الّلوކަލޭމެން    = !ެއަދި ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވ

   = ްވޮޑިގެންާވކަން. الّلوހަމަކަށަވަރުނ       =ވެރިންނާއިއެކުގައި. تَ ْقوى     

    =  ގެ މަުގގައި ހޭދަކުރާށެވެ. الّلوއަދި ކަލޭމެްނ     =  އަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެްނެގ

 އަތްތަކުން ކަލޭމެްނ ދޫކޮށްނުލާށެވެ! އެްއލައިނުލާެށވެ!        = .ްހަލާކުގެެތރެއަށ   =  ިއަދ

 ެތރިވާށެވެ!  إْحَسانކަލޭމެން      = ްލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. الّلوހަމަކަށަަވރުނ      

 ތެރިންނަށް.  إْحَسان=
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

 إسالمވެ  َتوبةންގެމީހުން ކަލޭމެންނާ ހަނގުރާމަުކރުން ުހްއޓައި އެމީހުންެގ ކާފަރުކަމުން  ُمْشرِكފަހެ އެ  (192)

ީއ  الّلوއެމީހުްނގެ ފާަފފުއްސަވާ ުހއްޓެވެ. ެއހެނީ ހަަމކަށަވަރުްނ  الّلو تعاَلވެއްޖެއްޔާ ަފހެ ހަަމކަށަވަރުްނ 

 ވެ. ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނެގއެ رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

 خاصّ އަށް އެކަިނ  الّلوއެއްނެތި އަޅުކަންކުރުމާިއ ކިޔަމަންތެރިކަްނ  ِشركންނޭވެ! ެއއްވެްސ  مؤمنއޭ  (193)

ންނާ ހަނގުރާަމ ކުރާށެވެ! ދެންފަހެ އެމީހުން ހަނގުރާަމ ހުއްޓަިއ  مشركވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަލޭމެން އެ  

ތެރިެވ  َعَداوةކޮށްެގންފިއްޔާ ދެްނ ކަލޭމެްނ އެީމހުންނާ  اَلزِمُ ގެ ކަންތައްތަްއ  دين އަްށ ވަދެ دينއިސްލާމް 

 ންގެމައްޗަށް މެނުީވއެވެ.  مشركދެކޮޅުވެރިވެގަތުމެއްނެެތވެ. ހަމައެކަިނ ދެންވެސް ތިިބ 

و صّلى الّلو َرُسوُل اللّ ތެިރުކރެވިގެންާވ މަްއސަރެވެ. ) ُحْرَمةގަިއވަނީ  ُمَقاِبلُ ތެރިކުރެވިގެްނާވ މައްސަުރގެ  ُحْرمة (194)
 مشركމަހުގައެވެ. އެދުވަހު އެަކލޭގެފާނާ  ُذوالَقْعَدةއަށް ވަޑައިގެންނެވީ  ُعْمَرةގެ އަހަރު  ُصْلُح احلَُْديِْبيَّة عليو وسّلم

އަށް ވަޑައިގެންެނވީއެވެ.  مدينةއަށް ެވދެވަޑައިނުގެން އަނބުރާ  َمّكةއައިގެމަތީ އެކަޭލގެފާނު  ُصلحންނާދެމެދު ވެވުނު 

ެވރިްނ  أىلގެ  َمّكةއިްނ  َمّكةހު މަ ُذوالَقْعَدةގެމަީތން ހަމަ  قواعدއިން ހަވަނަައހަރެވެ. ދެްނ އަިއއަހަުރ  ىجرةއެއީ 

ެބ ަގއިތި مّكةްނ ތިންދުވަސްވާދެްނ  أصحابއާިއ އެަކޭލގެފާނުންގެ  َرُسوُل الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمނުކުމެ ނުވަަތ ނެެރިވ 

 الّلو تعاَلމަްސ  ُذوالَقْعَدةގަިއ އަނެއްައހަުރގެ  ُمَقاِبلމަހުެގ  ُذوالَقْعَدةގެ ކަންތަްއ ނިންމެިވއެވެ. ކުރީެގ  ُعْمَرة

ތެރިވެގެންާވ  ُحْرَمةއެވެ. އެހެންެވ ދެން ެއ އަންަގވަނީ  ِقَصاصއެކަލޭގެފާނަށް ެދއްވީެއވެ.( އެއީެވސް ހަަމ 

 –އެކެވެ.  ِقَصاصހިއްޕެވި  الّلو تعاَلންގެ ކިބައިން  مشركމިކަމަކީވެްސ  –ކަމަށެވެ. ވާނޭ ِقَصاصކަންކަމުގައިވެްސ 

ތެރިވެ ދިމާުކރުްނ  َعداوةތެރިވެ ހައްދުފަހަނަަޅއިގަތް ބަަޔކާއި ކަލޭމެންވެްސ  َعداوةދެން އެ އަންގަވަނީ: ކަލޭމެންާނ 

ތެރިެވ ދިމާކުރި މިންަވރަކަށެވެ. އެއަށްުވރެ ބޮޑަށް އަނިޔާޮކްށ  َعداوةއޮންނާންވާނީ އެމީހުްނވެސް ަކލޭމެންނާ 

ވެރިންނާއިއެުކ  تقوى الّلو تعاَلވެރިވާށެވެ! އަދި  تقوىއަށް  الّلوދިމާކުރުމާމެދު ކަލޭމެްނ ބިރުވެިތވާހުށިކަމެވެ! 
މާއި ެއކަލާނެގއޯގާވަންތަެވ ވޮޑިގެންވާކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ! އެބަހީ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އެހީެވވޮޑިގެންނެވު

 ވޮޑިގަތުން އެމީހުންނަށް އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަން ަކލޭމެން ަދންނާށެވެ! 

ގެމަގުގަިއ ަކލޭމެން ހޭދަުކރާށެވެ! އަދި ަކލޭމެންގެ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ަކލޭމެން ަހލާކުގެެތރެައްށ  الّلوއަދި  (195)

ާވ فرضގެަމގުގަިއ ތިމާ ހޭދަުކރަންޖެހޭ މިްނވަރަްށ ތިމާއަށް  الّلوއެއްލަިއ ނުލާށެވެ! ދޫކޮްށ ނުލާށެވެ. އެހެނީ 
މިންވަރަށް ހޭދަނުުކރުމީ ތިާމ ަހލާކުގެެތރެއަށް ވައްޓަިއލުމެވެ. އެހެން ެއހަދަނީ ތިާމ ތިމާއަށެވެ. އަިދ ހޭދަުކރުމުގަިއ 

 الّلوތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަަވރުން ކުރިއެުރވުމަށް ހޭދަކުރާށެވެ!  دينގެ  الّلوތެރިވާށެވެ!  إخالصތެރިވާށެވެ!  إحسان

 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ކަލޭމެން ުފރިހަމަކުރާެށވެ!  ُعْمرةއާިއ  َحجّ އަށްޓަަކިއ  الّلو        = 

 އަށް ދެވޭގޮްތ ނުވެ ބަންދުވުމުން.( ُعْمرة ، َحجّ ވެއްޖެްއޔާ. ) إْحَصارފަހެ ކަލޭމެން             = 

އަދި ކަލޭމެންެގ  =    (!ގެތެރެއިން ފަޭސހަވީެއއްޗެކެވެ.)އެެއއްޗެްއ ކަތިލާެށވެ َىْدىُ ފަހެ 

 ! ބޯތައް ނުބައިލާށެވެ        =  ُފޯރައްޖައުމަށްދާންދެން. َىْدى    =  ެއަށް. زَلَلُّ އޭގ   

   = .ާކަލޭމެންގެެތރެއިން ަބލިމީހަުކވަންޏ     =  .ާނުވަތަ އުނދަގުލެްއވަންޏ

  )އުކުނުއެޅުންފަދަ(  =.ިއޭނާގެ ބޮލުަގއ  =  ެ(!ދޭށެވެ  ِفْديَةދޭހުށިކަމެވެ. )ބޯާބލާފައި  ِفْديَةފަހ 

    = .ްރޯދަހިފައިގެނ   =  ަދީގެން. َصَدَقةނުވަތ   = .ްނުވަތަ އެްއޗެއްކަތިަލއިގެނ 

    =  )ެފަހެ ަކލޭމެން އަމާންެވއްޖެއްޔާ )ަބލިރަނަގޅުވެ ނުވަތަ މަގުބަންދުވީކަމުން ަސލާމަތްވ   

         = ެުކރިމީހާާއ / ައާރމުކުރާމީހާ.  ََتَتُّعُ ވެގެްނ  ُعْمرةފަހ     =  ّإحرامއަށް  َحجّ އަށް.  َحج 

 ބަންނަންވާންދެން.           =  ُގެތެެރއިން ފަޭސހަވީއެްއޗެްއ ކަތިލުްނ  َىْدى

ނޑައެޅިގެންވެއެވެ.  ކަ    =  ُުނިލބުނުމީހާ. َىْدى       =   ތިންދުަވުހ

 ރޯދަހިފާހުށިކަމެވެ.    =  ّގެތެރޭގައި. َحج     = ެއަދި ހަތް ރޯދަހިފާށެވ !       = 

   ވެއްޖެްއޔާ. ُرُجوعކަލޭމެން އެނބުިރ ރަށަށް     = .ެއެއީ ފުިރހަމަ ދިހަދުަވހެވ  = ،ީއެއ

 އޮންނާނީ. ُحُكمއެބަހީ އެ        = ވެރިންނުވާމީހާެއވެ. أىلއެމީހާެގ           

ْسَجُد احلََْرام =
َ

 ވެގެްނވާ މީހަުކކަމުގައި. َحاِضرގައި  ادل    = ްވެރިވާށެވެ!  تقوىއަްށ  الّلوއަދި ކަލޭމެނ 

   = !ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ    = ްއީ. الّلو تعاَلހަމަކަަށވަރުނ      =ُعُقوَبة 

 ގަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.      =  ُّނޑައެޅި އެނގިގެންާވ މައްަސރުތަކެކެވެ.  َحج ެގ ވަގުތަީކ ކަ

ةއާއި  ُذوالقعدة،  َشوَّال)އެއީ   ގެ ުފރަތަމަ ދިހަދުަވހެވެ. ނުވަތަ އެމަސް އެކަށެވެ. ذواحلجَّ       

  ބަނދެފިމީހާ( إحرامއަށް َحجُّ ކޮށްގެންފިމީާހ ) فرض َحجُّ ފަެހ އެމަްއސަރުތަކުަގިއ  =   =  ފަެހ އޭާނ

ވުމެއްނެތެވެ.  َفاِسقُ  =   އެކަމާބެޭހ ާވހަކަދެއްކުެމްއ ނުވެެއވެ.ވުމެްއ / އަިދ  مِجَاعُ އަންހެނުންނާ 
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ކުރުމެއްެވސްނެތެވެ. އެކަުކ  َجَدلُ އަދި =   އަށް ުއރެދިގަތުމެްއ ހުއްަދއެއްނޫނެވެ.( الّلو)އެއްވެސްގޮތަކުްނ 

 އަނެކަކާ ައރައިރުްނވެހެދުން ހުއްދައެްއ ނޫނެވެ.     =  ّގެތެރޭގައި. حج       =  އަިދ

 ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން ކަލޭމެންުކރިއްޔާ ުކރިކަމެއް.     =  ްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއެކަމެއ      = 

 އަދި ކަލޭމެްނ ދަތުުރގެ ކާާނ ހޯދާށެވެ!      =  ެހަމަކަށަވަރުްނ އެންެމ ރަނގަޅު ކާނާއަކީ.ފަހ 

  = ެގ ކިޔަމަނުަގއިވުމެވެ. الّلوވެރިކަމެވެ.  تَ ْقَوى     تَ ْقَوىއަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ 

 ވެރިވާށެވެ!          = !ެއޭ ބުއްދިވެރިންނޭވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ގެ އަޅުކަން ަބރާބަރަްށ ފުިރހަަމ ކުރާށެެވ!  ُعْمَرةއާިއ  َحجّ އަށްޓަކަިއ ަކލޭމެްނ  الّلو تعاَلންޭނވެ!  مؤمنއޭ  (196)

މަގުބަންުދވެެގްނ ގެ ކަންތައް އަދާނުކުެރވެނިސް  حجّ އަްށ އައިްސ  مّكةބަނުމަށްފަހު  إحرامއަށް  ُعْمَرةނުވަަތ  حجّ އަދި 
ކަތިަލިއ  َىْدىُ ންގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ބަްއޔެއްެގ ސަބަބުންނަމަވެސް( ނާދެވޭގޮތް ދިމާވެއްެޖއްޔާ އެުހރިތަނަކުން  َعُدوُّ )

ނޑާށެވެ! އަިދ  إْحَرامއަްށ ހަދިޔާކޮްށ  َحَرم َىْدىُ ނުވަތަ  އަްށ ފޯރައްޖައުމަށްދާންދެްނ ކަލޭމެްނެގ  زَلَلّ އޭެގ  َىْدىُ ކަ
ވާހަަކވެއެވެ. އެާވހަކަތަްއ  تفصيلވެފައިވެއެވެ. އަދި  إْخِتاَلفއެއްގައި  حكمނުބައިލާށެވެ! )މިއިން ކޮންމެ  ބޯތައް

ނޑިވަޅެއްގައި ބަޔާންކުރުުމގެ  ގައި އިހަށް ާބއްވަމެވެ.( ދެން އަދި ކަލޭމެންކުރެ ީމހަކު ބަލިެވގެްނ  أّميدއެހެން ދަ
ދޭށެވެ! އެީއ  ِفْديَةލެއްެވގެްނ ޯބ ަބއިލަްނ ދިމާވެއްޖެނަަމ ބޯބައިލާާފ ނުވަތަ ޮބލުގަިއ ުއކުނުއެޅުންފަދަ އުނދަގު 

 إْحَصارދެން  –ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުން ުނވަތަ ހަމިސްކީނުންނަށް ާކއެތިކޮޅުދިނުން ނުވަތަ ަބކައްޓެްއ ކަތިލުެމވެ. 

އަށް ކުިރްނ  ُعْمَرةފަހުންކުރާގޮތަްށ  َحجُّ ގެ ކަންތައް އަދާކުރުމަށްދާމީހާ  عمرة ، َحجُّ ވުމުގެ ކަންތަކުން އަމާންވެގެން 
ކަތިލުން ހުއްޓެވެ. އެީއ ބަަކއްޓެއް ކަިތލުމެވެ. ނުވަތަ ހަތްީމހުން ބައިެވރިެވގެްނ  َىْدىُ ވާނަމަ  ََتَتُّعُ ބަނދެ ) إْحَرام

ުހ ރޯދަހިފަިއ ގެތެރޭގައި ތިންދުވަ َحجُّ ޖަމަލެއް ނުވަތަ ެގރިއެއް ކަިތލުމެވެ. ކަތިލާނެ ބަަކއްޓެއް ނުލިބުނުމީހާ 
އަނބުރާ ރަށަށް ައއިސް ހަތްދުަވހު ރޯދަހިފުން ުހއްޓެވެ. އެީއ ބަރާބަރު ފުިރހަމަ ދިހަދުވަުހގެ ރޯދަެއވެ. ނަމަވެްސ 

ْسِجُد احلرامވެރިްނނޫން މީހުންނަށެވެ. ) أىلގެ  مّكةކަން އޮންނާނީ  َواجبކަތިލުމުގެ  َىْدىُ މި 
َ

 َحاِضرގެ ކައިީރގައި  ادل

ީއ  الّلوވެިރވާށެވެ! ހަމަކަަށވަރުްނ  تقوىއަްށ ިބރުވެތިވާށެވެ!  الّلوންނޫން މީހުނެވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ ވެ ދިިރއުޅޭމީހު
 ގަދަވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.  ُعُقوبَة

މަހާިއ  ُذواْلَقعَدةމަހާިއ  َشوَّالއެވެ. އެީއ  َحجُّ ُموسمއަީކ މައްސަރުތަެކކެވެ. އެީއ  ُموسمބަނުމުގެ  إْحَرامއަށް  َحجّ  (197)
ބަނދެ  إحرامއަށް  َحجّ ގައި  ُموسمމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހެވެ. )ނުވަތަ އެތިންމަސްދުވަްސ އެކަށެވެ.( ފަހެ އެ  َحجُّ 
ވުމާިއ އެކަމާެބހޭ ާވހަަކ ދައްކަިއ ެއރޮނުގްނ  مِجَاعُ ގެ އަޅުކަމުގެތެެރއަށް ވަދެގެންފިމީހާގެމަްއޗަށް އަްނހެނުންނާ  َحجّ 

 َحجّ އަށް އުރެދުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަެމވެ. އަދި  الّلوވެ ގަތުމެއްނެތެވެ. އެއީ  َفاِسقُ އެވެ. އަދި ވާނެ حرامބީހިއުޅުން 

ކަންކަމެވެ. އެާޔ  َحَرامކޮްށ އަަރއިރުްނވުމެއްނެތެވެ. މިީއ ަހއްތާވެްސ  َجَدلُ ގެތެރޭގަިއ ެއކަުކ އަނެކަުކ ޒުވާބުކޮްށ 
ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.  الّلوއަށް ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރާށެެވ! ހެޔޮކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަލޭމެންކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްމެ  خالف

ދަތުރަށް ފުރާިއރުވެްސ ދަތުރުމަތީެގ ކާާނ ހޯާދ  َحجّ އެކަންކަމަށް ެއކަލާނެގ ހެޔޮޖަޒާދެްއވާ ހުއްޓެވެ. އަދި 
އަާދކުރުމެވެ. ޭއ  طَاَعةއަށް ިކޔަމަންވެ  الّلوވެިރކަމެވެ.  تقوىއަކީ ތައްޔާރުުކރާށެވެ! އެންމެ ހެޔޮވެގެްނވާ ކާނާ 

ވެރިވާށެވެ! ިބރުވެތިވާެށވެ! ތިމަންރަސްަކލާނެގ  تقوىބުއްދިވެރިންނޭވެ! ަކލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަްށ 
 ކީ ެއއީއެވެ.ވެިރވުމުގެ ޙަޤީޤަތަ  تقوىއަމުރުތަކަށް ިކޔަމަންވެ ނަީހކުރެްއވި ކަންތަާކ ދުުރވެގަންނާށެެވ! 

ެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ެކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ ފާފައެއްނެެތވެ. / ކުށެއްނެތެވ        = َُفْضل 

 ވަންތަކަން އެދިގަތުމަކުން. )ވިޔަފާިރކޮށް މުދާއެދިގަތުމަކުން.(    =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ    

   = ވެއްޖެްއޔާ. ُرُجوعފަހެ ކަލޭމެްނ ނިމިގެްނ       = ން. َعَرَفات        =  ފަެހ

  ހަނދާންކުރާެށވެ!  الّلوކުރާށެވެ! /  ِذكرއަްށ  الّلوކަލޭމެން          = ْشَعُر احَلَرام
َ

ގެ ކަިއރީގަިއ.  ادل

 = ެއކަމަށް ުހއްދަވެގެންެވއެވެ. ُمْزَدِلَفةގަިއ ހުންަނ މިސްކިތެވެ.( މުޅި  ُمْزَدِلَفة)އެީއ      އަދި ކަލޭމެްނ

 ކުރާެށވެ!  ِذكرއެކަލާނގެއަްށ     =.ްކަލޭމެންނަށް އެަކލާނގެ ތެދުަމގުދެއްވިފަދައިނ    

  އަދި ކަލޭމެންވިޔަސް )ނުވަތަ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންވަނީ( =    =  / .ްގެކުރިން.  إسالم دينއޭގެކުރިނ

 ގެ ތެދުމަގުެދއްކެވުމުެގކުރިން.( الّلو)      =.ްނޑައެޅިގެން މަގުފުރެދިގެްނާވ މީހުންގެެތރެއިނ  ކަ

    =  )!ެދެން އަވަސްއަވަހަށް ދާށެވެ. )އަަވހަށް މިނާއަށްދާށެވ          = 

 އެގޮތަށް(. –ވަޑައިގެންެނވިތަނުން  إبراىيم عليو الّسالم) މީސްތަކުން ދިޔަގޮަތއް އެއީ         =  އަިދ

  ގައި ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދޭެށވެ!  حضرةެގ  الّلوކަލޭމެން    =  ްއީ. الّلوހަމަކަށަަވރުނ    

 = ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. رمحةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ       =  ފަެހ ކަލޭެމްނ

 ނިންމައިފިއްޔާ.   =  ެއެއީ ހިަލއުކުން،  –ދުވަހު ުކރަންޖެޭހ ކަންތައްތަްއ  ِعْيدُ ތަްއ ) ُنْسكَ ަކލޭމެންގ

 ކުރުން މިެއވެ.( َطَواف اإلفاضةކަތިލުން، ބޯބޭލުން ނުވަތަ ކޮށުން        =( ެِمىَن ދެންފަހ  )ިއަށް  الّلوގައ

 ކުރާށެވެ!  ِذكر      =  ްުކރިފަދައިން. ِذكرަކލޭމެންެގ ކާބަަފއިންވެސ      = 

  އަކުން. ِذكرނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ގަދަ      = .ެފަެހ މީސްތަކުންެގ ެތރޭގަިއވެއެވ   

 ބުނާމީހުން / ކިޔާމީހުން.=            =  ެއެވެ! އަޅަމެންނަށް ދުނިޔޭގައި  َربّ އޭ އަޅަމެންގ

 ދެއްވާނދޭވެ!          =  ްގައި ނުވެއެވެ. آخرةއަދި އޭނާއަަކށ     = އެއްވެްސ
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އަިދ އެމީހުްނގެތެރޭަގއި ބުނާމީހުްނވެއެވެ. /  =      ނަސީބެއް. / ެއއްވެްސ ސަލާމަތެއް.

 ކިޔާމީހުންވެއެވެ.   =   އެވެ! އަޅަމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ!  َربّ އޭ އަޅަމެންެގ         = 

 ދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަން.     =  ގައިވެސް ެހޔޮކަން.  آخرةއަިދ  =  އަދި އަޅަމެްނ

  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!     = ެން. َعَذابނަރަކަިއގ         =  ކާމިޔާބާިއ

 ހުރީ އެީމހުންނަށެވެ. َنِصْيبُ        = .ްއެމީހުން ުކިރމަސައްކަތުނ      = ިالّلوއަދ 

  ކަލާނެގއެވެ.އީ ހިސާބުބެްއލެވުން އަވަސްެވވޮޑިގެންާވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިކޮްށ ގަނެވިްއކުމުގެ ކަންތަްއ  َحجّ ބަނދެގެންހުއްޓަސް  إحرامއަށް  َحجّ ންނޭވެ!  مؤمنއޭ  (198)

ވަންތަކަމާިއ ދީލަތިކަްނ އެދުމަކީ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ކުށެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.  َفْضلَ ން  حضرةެގ  الّلوހިންގައި 
 މަނާކަމެއްނޫނެވެ. 
ْشَعُر احلََْرامއަށް އައިސް އެތާނގައިވާ  ُمْزَدِلَفةގައިހުރެ އެކަން ނިމުމުން އަވަސްައވަހަށް عرفاتދެންފަހެ 

َ
އެެވ  ادل

ކުރާށެވެ! މިއިްނ  ِذكرއަށް  الّلوގައި  ُمْزَدِلَفةަގއި އަދި ުނވަތަ މުޅި ކިޔާ މިސްކިތުގައި އަދި ނުވަތަ މިސްކިތްަކއިރީ
 ِذكرއަށް  الّلوކޮށް އެތާނގައިުކރުމާއި ދެންވެސް  مجعނަމާދާ ދެނަމާދު  ِعَشاءނަމާދާ  َمْغِربُ މުރާދުކުރެވޭ އެއްކަމަީކ 

ތެދުމަގު ދެްއކެވިކަމަށްޓަކަިއ ކަލޭމެްނ  ކުރުމާއި ފަތިސްނަމާދު އެތާނަގއި ުކރުމެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް
ކުރާށެެވ! އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ ދެއްެކވުމުެގ ކުީރގައި ކަލޭމެންީވ  ِذكرއެކަލާނގެއަްށ 

 މަގުފުރެދިގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ. 

ވަޑައިގެްނނެވިފަދައިން ަކލޭމެންވެސް ދާެށވެ! އަިދ إبراىيم عليو الّسالم އަށް  ِمىَن އިން  ُمْزَدِلَفةދެން  (199)
ެލއްުވްނ  رمحةީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلوަގއި ދަންނަވާށެވެ! ހަމަކަަށވަރުން  حضرةގެ  الّلوފާފަފުއްސެވުން އެިދ 

 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

 ُنُسكُ އެ  –ތައް އަދާކޮްށ ނިންމުމަށްފަހު  ُنُسكُ ެގ ގަިއ ކަލޭމެން مّكةގަްއޔާިއ  ِمىَن ދުވަުހ  عيدދެންފަހެ ބޮޑު  (211)

ުކރުމެވެ. މީގެެތރެއިްނ  َطَواُف اإلَفاَضةއަށް ހިލަުއކުމާ ބޯބޭލުްނ ނުވަތަ ކޮށުމާއި ކަިތުލމާ ގެފުޅަށްގޮސް  مَجَْرهތަކަކީ 
 مىنތެރޭ ކުރުންުހއްޓެވެ.( ދެން  أيَّاُم الَتشريقކޮންމެވެސް ދެކަމެއް ުކރެވުމުން ފުދިދެއެވެ. ދެން ބާީކހުރި ކަންތައް 

ކުރާށެވެ! އެީއ ކަލޭމެްނގެ ކާބަފައިްނ ުކރިގޮތަށެވެ. ނުވަަތ ެއއަށްވުެރވެސް ގިނައިންނެވެ. ފަެހ  ِذكرއަްށ  الّلوގައިތިބެ 
نْ َياމީސްތަކުންގެ ތެރޭަގއި ހަމައެކަނި ) ގައި ދެއްވާނދޭވެ!( އެވެ! އަޅަމެނަށް ދުނިޔޭ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  – َرب ََّنا آتَِنا ِِف الدُّ

 ގައި ެއއްވެސް ނަސީބެްއ ކާމިޔާބީެއއްނެތެވެ.  آخرةކުރާމީހުްނވެއެވެ. އެމީހުންނަށް  ُدَعاءމިހެން ކިޔަިއ 

نْ َيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ) (211) އެވެ!  َربّ އަޅަމެންގެ  އޭ –َرب ََّنا آتَِنا ِِف الدُّ
ގައިެވސް އަޅަމެންނަށް ހެޔޮކަންދެއްަވއި އަޅަމެން ނަރަަކއިެގ  آخرةއަޅަމެންނަށް ދުނިޔޭގަިއ ހެޮޔކަންދެއްވާށެވެ! އަިދ 

 ކުރާމީހުްނވެއެެވ.  ُدَعاءން ސަލާމަތްކުރައްވާނޭދވެ! މިހެްނ  َعَذاب

ަތކުގެ ސަބަބުްނ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބޭޭނ  عملއެމީހުންނަކީ އެީމހުންެގ މަސައްކަތުން، ކުރިެހޔޮ  (212)
 އީ ހިސާބު ބެްއލެވުމުަގއި ައވަސްވެވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެއެވެ. الّلوމީހުންނެވެ. އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ހަނދާންކުރާށެވެ!  الّلوކުރާށެވެ!  ِذكرއަްށ  الّلوއަިދ ކަލޭމެްނ        = عدد 

ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި. )މިއީ   الّلوކިޔައި  تكبًنގެ ދުވަސްތަކުގައިތިބޭ ވާހަކަެއވެ.  أيَّاُم الَتشريقގައި  ِمىَن ކަ

 ކޮށް މާތްކޮްށ ހިތުުމގެ ާވހަކަެއވެ. تعظيمއަށް          =  ފަެހ ދެދުވަުހ ތިބެފަިއ އަވަްސވެގަތްމީާހ

   / އެާގރަވަނަދުވަާހއި ާބރަވަނަ ދުަވހު ތިބެފަިއ ދެން ެއވަރުން ނިންމި މީހާ ދަންނައެވެ!   =  ަފެހ

  އޭނާގެމައްޗަށް ފާފައެއްނެތެވެ.   =  އަދި ލަސްވެއްޖެމީހާ ޭތރަވަނަދުަވހު ހިަލއުކާފައި ާދްނ

   ލަސްކުރިމީހާ ދަންނަެއވެ!   =  .ެފަހެ އޭނާގެމައްޗަކަށް ފާފައެއްނެތެވ       =  ީتقوىއެއ 

 ވެރިވާމީަހކަށެވެ.    =  ވެިރވާށެވެ!  تقوىއަްށ  الّلوއަދި ކަލޭމެްނ    =   އަިދ ަކލޭމެްނ

 ދަންނާށެވެ!         = ުކރެވޭީނ އެއްުކރެވޭީނ ހަމައެަކލާނެގ  زَلَْشرُ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ

  އަށެވެ. حضرة    .ެއަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭަގިއވެއެވ      =   އެމީހާގެ ަބހުްނ

 ކޮްށލާމީހުން. عجائبކަލޭގެފާނު          =  ެގައި.  حياةދުނިޔޭގ   =  ާالّلوއަދި އެމީހ 

 ހެކިކުުރވައެވެ.       =  ްއޭނާ އެބުނަީނ  –އޭނާގެ ހިތުގައިވާ ތަކެީތގެމައްޗަށ(

 ތެދެއްކަމުގެމައްޗަށް(  =  حالއޭނާާވ       = ގަދަވެގެންާވ ދެކޮޅުވެރިކަްނގަަދ

 ދެކޮޅުވެރިއަކުކަމުަގއި.     = .ާއަދި އޭނާ އެނުބިރ ފުރަގަސްދިފިއްޔ         =  އޭާނ

 ބިމުގައި މަަސއްކަތްކޮްށ ހިނގާިބގާވެެއވެ.    = .ްއެބިްނ ފަސާދަކޮްށ ބަރުބާުދކުރުމަށ  

       =  ާނޑުބިމ  އެބަހީ ދިރޭ ޖަނަވާރުތައް އޭނާ ަހލާކުުކރެއެވެ. َنْسلُ އަދި ދަ       

 = ލޯބިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ. الّلوއަދި ފަސާދަކުރުމަްށ      =.ާއަދި އޭނާޔަށް ބުެނވިއްޖެއްޔ    

   =  ޭވެރިވާށެވެ!  تقوىއަށް  الّلوކަލ        = ކުރެއެވެ. إختيارތެރިކަމާއި ބޮޑާކަން އޭނާ  ِعزَّة  

  = .ްފާފަވެިރވުމަށ        = .ެފަހެ އޭާނއަށް ނަރަކަފުދޭނެެއވ       = އެީއ

  ނުބައިވެގެންވާ ތަންމަްއޗެކެވެ.    = .ެއަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވ     = 
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 ވިއްކަިއލާމީހުން. نفسއެމީހާެގ        = ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް. الّلو     =  އީ  الّلوއަިދ 

 ހަނު އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަލާނެގއެވެ.ނު     =.ްއަޅުތަކުންނަށ       =  ޭއ

 އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!       = ްއަށް ވަންނާށެެވ!  إسالم دينކަލޭެމނ    =  އެީކ

  އެކައްޗަކަްށ / އަިދ އެންމެްނ އެކީ.  =  ނުވާށެވެ!  تَ َبعَ އަިދ ކަލޭމެްނ        

=.ިޝައިޠާނާގެ ިފޔަވަޅުތަކާއ    = .ީހަމަކަށަަވރުން އެޮސަރކ         = ކަލޭމެންނަްށ

ނޑައެޅި     ތެރިއެކެވެ. َعَداوةވެގެންވާ  بَ َيانކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްަތކެއްގަިއ ަކލޭމެން  عددއަދި   (213) م ގަިއ ތިބެ  ِمىَن ކުރާށެވެ! އެީއ  ِذكرައށް  الّلوކަ أيّا

މަުހެގ  َحجُّ ކޮްށ މާތްކޮްށ ހިތުމުެގ ވާހަކަެއވެ. ދެންފަެހ  تَ ْعِظْيمއަްށ  الّلوކިަޔއި  َتْكِبًنގެ ދުވަސްތަުކގަިއ  التَّشريق
އެގާރަވަނަ ުދވަހާއި ާބރަވަނަދުަވހާއި ދެދުވަހު ތިބެަފއި ފުރައިގެންދާ މީހާގެަމއްޗަކަށްވެސް ކުށެއްނެތެވެ. ައިދ 

ވެރިންަންށ  تقوىކޮށްގެްނ ހުިރ މީާހގެ މައްޗަކަށްވެްސ ކުށެއްނެެތވެ. ެއއީ ތޭރަވަނަދުވަުހ ހިލައުކާަފއިދާން ލަސް
 زلشرދުަވހުން ަކލޭމެން  قيامةވެރިވާެށވެ! އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެެވ!  تقوىއަށް  الّلوއޮތްކަމެކެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ 

 އަށެވެ.  حضرةކުރެވޭނީ އެއްުކރެވޭނީ ހަމަ އެަކލާނެގ 

 أْخَنْس بُن َشرِْيقُ ކޮށްލާމީހުންވެއެވެ. )ެއއީ  عجائبތެރޭގައި އެމީހާގެަބހުން ަކލޭގެާފނު އަދި މީސްތަކުންގެ (214)

 إسالمެގ އަރިހަްށ ައއިްސ  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمންެގ މީހަުކކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ. އޭާނ  ُمَنافقކަމުގަިއ ނުވަަތ 

ެހކިވެސް ކުރުިވއެވެ. ިމއާޔަތާިއ މީގެފަުހގެ އާޔަތުގަިއ  الّلوއަިދ އޭާނ އެބުނަީނ ތެދެއްކަމުަގިއ  –ކަން ފާޅުކޮށް 
ނޑެއް އަންދާާލ  مسلمއާެގ އަިރހުން ުނކުމެގެންގޮސް  َرُسولއެވަނީ އޭާނގެ ާވހަކައެވެ. ދެްނ އޭނާ  ންކުރެީމހެއްެގ ދަ

ނޑުފަޅާ  مِحَار  عجائب  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمފޮނިކަމުން  ކުރިއެވެ.( އޭނާގެ ބަސް  خرابތަކެއްގެ ބަ

ހެކިުކރުވިެއވެ. ެއހެނެއްކަމަުކ އޭނާއަީކ ހަަމ  الّلوކޮށްލިކަމުގަިއވިއެވެ. އަދި އޭނާ އެބުނަނީ ތެދެއްކަުމގަިއ 
 ދެކޮޅުވެރިކަން ގަަދވެގެންާވ ދެކޮޅުވެިރ ނުބައި މީެހކެވެ. 

ނޑުބިމާއި  (215)  َنْسلُ އޭނާ އެނބުރި ފުރަގަސްދީފިއްޔާ ބިުމގައި ފަސާދަުކރުމަށް މަސައްކަތްުކރެއެވެ. އަދި ދަ

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.  الّلوހަލާކުުކރެއެވެ. ޖަނަާވރު ަމރާހަދައެވެ. އަދި ފަސާދަުކރުމަށް 

ވިއްޖެއްޔާ ފާފަެވރިވެވޭޭނގޮތުން ބޮާޑެވ ވެރިވާށޭ ބުނެ تقوىއަށް ކަލޭ ިބރުވެިތވެ  الّلوއަދި އޭނާގާތު  (216)
 ކިބުރުވެިރކަން އިްސކުރެެއވެ. ފަހެ އޭނާއަށް ަނރަކަ ފުދެެއވެ. އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ. 

ީއ تعاَل الّلوިވއްކާ މީހުންެވއެވެ. އަދި  نفسގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް ެއދި ތިމާގެ  الّلوއަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގައި  (217)
 އަޅުތަކުންގެ މަްއޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެްނާވ ކަލާނެގއެވެ.  އެކަލާނގެ 

އާ މެދުގައިކަމުގަިއވިއެެވ. އެކަލޭގެފާނުންގެ މުދާ އެީމހުންނަށް ދީާފ  ُصَهْيُب الّرومىމިއާޔަތް ބާވައިެލއްވުނީ 
 . لموالّلو أعއަށް ވަޑައިގަތީެއވެ.  ىجرةއާއިގެން  نفسމުދާދޫކޮށްފާ ހަމައެކަނި 

ައްށ  الّلوދީނަށް ވަންނާށެވެ!  إسالمއޭ އީމާންވެއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެްނ އެންމެްނ އެކީއެކަށް  (218)
ނުވާށެވެ! ގިނަގިނައިްނ އުރެދުންތަކަށް އަަރއިނުގަންނާށެެވ!  تَ َبعَ އާގެ ފިަޔވަޅުތަކާއި  شيطانކިޔަމަންތެރިވާށެވެ! އަދި 

 އެކެވެ. َعُدوّ ވެގެްނވާ  بَ َيانތެރިކަން  َعَداَوةހަމަކަށަވަރުްނ އެސޮަރކީ ަކލޭމެނަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްާއއި ުދރަްށ ޖެހިއްޖެއްޔާ. حقّ ފަެހ ަކލޭމެނ          =   ކަލޭމެންެގ ގާތަްށ

 އައުމަށްފަހު.   =  ކަމުގެ( حقّ އަީކ  إسالم دينތައް. ) دليلބަޔާންވެގެންާވ    = ފަހެ ކަލޭމެްނ

  ! ދަންނާށެވެ    =  އީ. الّلوހަމަކަަށވަރުްނ     = ވަންަތ  حكمةވަންަތ  ِعزَّة

 ކަލާނގެކަން.    = ްއެބަ އިންތިޒާރުކުޭރހެއްޔެވެ؟ –ން  مشركއެބަހީ  –އެމީހުނ        

 ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ. الّلوއެމީހުންގެގާތަްށ =           .ިނޑެއްެގ ިހޔަލުަގއ ވިލާގަ

ނޑުގައި.(  )ވިލާފުސްގަ      .ިއަިދ މަާލއިކަްތ ބޭކަލުންނާއ        އަިދ ކަންތައްތަްއ

 ނިމެވި.         އަެށވެ. حضرةގެ  الّلوއަިދ       =  ވުންވަނީ. ُرُجوعކަންތައްތަްއ    

    =  ޭމީހުންނާ ސުވާުލކުރައްވާެށވެ َبىِن إْسَرائيل( !އެވެ رسول الّلو)އ !    = އެމީހުންެގގާތަށް އަީއ

 ކިހާވަަރކަށްތޯ.     = ގެތެރެއިން. دليلވެގެންވާ  بَ َيان      = .ާއަދި ބަދަލުކޮށްފިމީހ 

      = دينގެ  الّلو/  نعمةގެ  الّلو .           = .ުއެމީހެްއގެ ގާތަްށ އެއައުމަށްަފހ     

  އީ.الّلو تعاَل ހަމަކަށަވަރުްނ =     = ގަދަފަދަވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.ُعُقوبَات      = 

 އަދި ކާފަރުވީ މީހުންނަށް ޒީނަތްތެރި ުކރެިވއްޖެއެވެ.        =  ެَحَياة ދުނިޔޭގ.     =  އަިދ

 ށް އީމާންވީީމހުންނަ =    އެމީހުން ަމލާމާތްކޮށް.      ވެިރީވ تقوى އަިދ

 އެމީހުންގެ މަތީގައިެވއެވެ. )ކާަފރުންގެމަތީގައި.( =   މީސްތަކުން.      =  ދުވަހުން.ِقَياَمة 

     =  ިރިޒުގުދެއްވަެއވެ. الّلوއަދ    = .ްެއކަލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށ      

 = .ިއެއްވެސް ހިސާބަކާއި ނުަލއ      = .ެމީސްތަކުންވިއެވ   =  ްއެއްކަމުަގއި.  أُمَّةއެއ

 ގެމަތީގައި. توحيدއެއްގައި. /  دينއެއް        =   ެބޭކަލުން ފޮނުއްވިެއވެ. الّلو تعاَل نىبދެންފަހ 

     = ެދެއްވާ ބޭކަލުންކަުމގައި. خَبދެއްވާ ބޭަކލުންކަމުގައްޔާއި ިބރުެވރި  خَبއުފާވެިރކަމުގ 

         =.ެއަދި އެބޭކަލުންނާެއކު އެަކލާނގެ ފޮތް ބާވައިލެްއވިއެވ     =   ّގޮތުގައި. حق 

       =  ިކުރެއްވުމަށް. حكمއެބޭކަލުން މީސްތަކުްނގެމެދުގައ       =  އެމީހުްނ

  ވީކަންކަމުގައި. إختالفއެކަމަކާމެދު    =   ުއާއިމެދު  توراةނުވެއެވެ. /  إختالفއަދި އެމީހުން އެޔާމެދ

  .އެފޮތް ދެވުނުމީހުން މެނުވީ =    ނުވެއެވެ. إختالف       =  އެމީހުންގާތަްށ

                                       

                                              

                                    

                                 

                                          

                            

 



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 0 2   

 އައުމަށްފަހުމެނުވީ.   = ތައް. دليلވެގެންވާ  بَ َيان     =   އެމީހުންގެމެދުގައިވާ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްެގ

 ސަބަބުން.    =  ެދެއްކެިވއެވެ.ތެދުމަުގ  الّلوފަހ    = .ްއީމާންވީ މީސްަތކުންނަށ    

   = ވީކަންތަކަށް. إختالفއެމީހުން ެއ     =   ّގެ ތެރެއިން. حق    =  ެإذنއެކަލާނގ 

 ފުޅަށް.   =  ިތެދުމަގުދައްކަަވއެވެ. الّلوއަދ     = .ްއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށ   

    =  .ްސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ةކަމުގެ  دين حقّ އަކީ  إسالم دينއައުމަށްފަހު،  دليلވެގެްނ  بَ َيانފަހެ ކަލޭމެންގާތަްށ  (219) އައުމަށްފަުހ ކަލޭެމްނ  ُحجَّ
 َبَدلُ ނުުކރިއްާޔ އެަކލާނގެ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އޭެގ  إختيار إسالم دينދޫކޮށް ުދރަށްޖެހިއްޖެްއޔާ،  حقّ އެ 

  !ަވންތަ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ حكمةއީ ގަދަފަދަވަންަތ  الّلوހިތްޕަވާނެއެވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ 
ނޑެއްގެ ނިވަުލގައި  ُمْشرِكيعىن އެމީހުން  (211) ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ އަިދ  الّلوންގެމީހުން އެމީހުންެގގާތަށް ިވލާފުސްގަ

ކުރަނީ އެކަމަެށވެ.  إنِْتَظارُ އެބަީހ އެމީހުްނ އެ  ؟ކުޭރހެއްޔެވެ إنِْتظَارُ ބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ  َمالَِئَكة
 ُرُجوعُ ެވ ހިާސބުބައްލަާވ ނިމުމަށެވެ. އަިދ އެންމެހަިއ ކަންަތއް  ِقَيامةވި ނިމުމަށެވެ. ދެން އެމީހުންގެމެދުަގއި ިނޔާކުރެ 

 އަށެވެ.  حضرةގެ  الّلوވުންވަނީ ހަަމ 

ކަްނ އެީއ  َرُسولގެ  ُموسى عليو الّسالمއައިޯތ  ُمْعِجَزةމީހުންގެގާތަށް ކިތައްިކތައް  َبىن إسرائيل( !އެވެ رسول الّلو)އޭ  (211)
ައއިތޯ ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެކުރެްނ ނިކަން އައްސަވާަބއްލަވާެށވެ.  دليلކޮށްދޭ ކިތައްކިަތއް  بَ َيانކަމެއްކަން  َرسول حقّ 

އެމީހުންނަށް އެދެއްިވ ބޮުޑ  الّلوނަމަވެސް އެމީހުންެގ ގިނަމީހުްނ އެކަންކަްނ ތެދުނުކޮށް އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންނުެވ 
الّلو تعاَل ބަދަލުކޮށްފިމީހަކަށް  نعمةއައުމަށްފަހު އެ  نعمةގެ  الّلوކާފަރުކަމަށް ބަދަލުކުީރއެވެ. އަދި އެީމހެއްެގގާތަށް  نعمة

 ދެއްވުން ގަދަެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  ُعُقوبَةއީ  الّلو تعاَلދެއްވާހުއްޓެވެ. ަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ  ُعُقوبَة

ގެ ލޯބިވެތިކަްނ ޒީނަތްތެރިކުެރވިގެންެވއެވެ.  ُدنْ َيوى َحَياةއަދި ކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަށް ިމއަވަސްެވގެންާވ  (212)
އާިއ މުދާގިނަކުރުމާިއ މިބާވަުތެގ އެްނމެހައިކަމެްއ ޒީނަތްތެރިކުެރވިގެންެވއެވެ. އަދި އީމާންެވ  رِيَاَسةވެރިވުމާއި،  فخر

 تقوىދުވަހުން  قيامةކުންނަށް މިމީހުން ަމލާމާތްޮކށް ގޮއްވާހަަދއެވެ. އަދި ެއކަމަކު އަށް ކިޔަމަންވެގެންވާ މީސްތަ الّلو

ނޑުގެ މާމަތީގައެވެ. އެމީުހންވާނީ ސުވަރުޭގގައެވެ. ކާފަރުްނވާނީ ނަރަކަިއގައެެވ.  ވެރިވީ މީސްތަކުންވާނީ މިކާަފރުންގަ
 الّلوދެއްވާުހއްޓެވެ. އަިދ  الّلو މާތް اَمةَكرَ އާއި  نعمةެވރިީވ މީސްތަކުންނަށް ގިނަގުނަެވގެންާވ  تقوىއަދި 

 އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަްށ އެްއވެސް މިންަވރެއްނެތި އެކަލާނެގ ރިޒުގުދެްއވައެވެ. 

ެގ  توحيدެއއްގަެއވެ. އެީއ  دينއުޅުުނމީހުންވީ ެއއް  (ދެމެދު އާއި نوح عليو الّسالم  ފެިށގެން ންآدم عليو الّسالم ) (213)
ަތްއ  إختالفއުފެދި  شركއެވެ. އެީއ އެއްާހސް ައހަުރގެ މުއްދަތެވެ. ދެން ޭއގެފަހުން މީސްތަކުންގެމެދުަގއި  دين

ނަބީބޭކަލުްނ  الّلو تعاَلދެއްވާ ޭބކަލުންެގގޮތުގަިއ  خَبދެއްވާ އަިދ ބިުރވެރިކަުމގެ  خَبއުފެދުމުން ދެން އުފާެވރިކަމުެގ 
 إختالفގޮތުގައި ފޮްތވެސް ާބވައިލަްއވައިފިއެވެ. ެއއީ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ  حقّ ފޮނުއްވީއެވެ. އަދި އެބޭަކލުންނާއެކު 

 مَسَاِوىުކރެއްވުމަެށެވ. އަދި އެބަަޔކަށް ފޮތްދެވުުނ މީހުން މެނުީވ  حكمވެފައިވާކަންކަމުަގއި މީސްތަކުްނގެމެދުގައި 

ންގެ މީހުންނެވެ. އަދި އެީމހުން ެއ  رائيلبىن إسނުވެެއވެ. އެމީހުްނނަކީ  إختالفއާއިމެދު  توراةފޮތާއިމެދު ނުވަތަ 
އާއި ހެކި ައއުމަށްފަހުގަެއވެ. އެމީހުންގެމެދުގަިއ ޮއްތ  دليلވީ އެމީހުންގެގާތަށް ބަޔާްނވެގެންވާ  إختالف

 إختالفއެމީހުންގެމެދުަގއި  الّلو تعاَلދެކޮޅުވެރިކަމުންނެވެ. ދެންފަެހ އެމީހުންގެެތރެއިްނ އީމާންީވ މީހުންނަށް 

ެވ  إختالفގޮތް ދެްއކެވިެއވެ. އެމީހުންގެމެުދގަިއ  حقّ ފުޅަށް ޭއެގ  إذنމަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވިއެވެ. އެކަލާނެގ ވީކަންކަ
 އެަބއިމީހުންގެތރެއިން  ކުރުމަށް إختيارކުރުުމގައެވެ. ުހކުރުދުވަސް  إختيارދެބަސްވީކަމުގައިީވ ހަފްތާގެުދވަސް 

ައްށ  أمَّةއަށެވެ. މި  أمَّةއެއްވެސްބަޔަކަްށ ތެދުމަގެއް ުނލިބުނެވެ. އެކަމަށް ތެދުމަުގ ލިބުނީ ހަމަެއކަނި މި 
 الّلوެއއަންގަވަީނ  الّلوއްަތ ދުވަެހވެ. އެހެްނވެ އިންަނށް އާދީ َنَصارىންނަށް ހޮނިިހރުދުވަހެވެ.  يهودىހުކުރުދުަވހެވެ. 

 ންވާ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނގެ ަމގުދައްކަވަެއވެ.އިރާދަކުެރއްވި އަޅަކަށް ސީދާެވގެ



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 0 3   

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެ؟ނުވަތަ ކަލޭމެން ހީކުރަީނހެއްެޔވ       =.ްކަލޭމެން ސުަވރުގެވަނުމަށ     

    = .ެއަދި ަކލޭމެންނަކަށް ނާދެެއވެ. ަކލޭމެނަކަށް ނުެޖހެއެވ     =  ވޭތިވެދިޔަ މީހުންނަްށ

   . إمتحانދިމާވިފަދަ ކަންތައް. އެފަދަ    = .ެކަލޭމެންގެކުރީގ        =   އެމީހުންނަށް ގަަދ

 ކަންޖެހުނެވެ. فقًن   = .ިއެކިއެކި އުނދަގޫތަކާއ     = .ެއަދި އެމީހުން ގުޑައިގެންދިޔައެވ 

 ިސހުންތެރިކަމުންޮގސް.( )ބިރުވެރިކަމާ      =  ُވިދާޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެން. َرُسول   

   = .ިއަދި އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެންާވ މީހުންނާއ       ކޮންިއރަކުންބާަވއެވެ؟ َنْصرُ ެގ  الّلو  

 ދަންނާށެވެ! =        = ދާދިގާތެވެ. َنْصرُ ގެ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ   =  އެމީހުްނ

 ކަލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެއެވެ.    = .ޯއެމީހުން ހޭދަކުރާނީ ކޮްނއެއްޗެއްތ   = ކަލޭގެފާުނ

 ވިދާޅުވާށެވެ.     = ).ާކަލޭމެން ހޭދަކުރިއެްއޗެއް. )ހޭދަކުރާނެ ެއއްޗެއްިވއްޔ   

 ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން. މުދަލުގެތެރެއިން.=      = ފަހެ މައިންބަފައިންނަށާއި ގާތްތިމާެގ

 މީހުންނަށެވެ.         =  ިންނަށެވެ. ِمْسِكٌْنُ ންނަށާއި  يَِتْيمُ އަދ      =  ިއަދ

 ދަތުރުވެރިންނަށާއި.      = .ްއަދި މުދަލުެގތެރެއިން ކަލޭމެްނ ހޭދަކުިރއެއްެޗއ        

  = ްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  الّلوފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެއެްއޗެއ.          =  ކަލޭމެންގެމައްަޗްށ

 ކުރެިވއްޖެއެވެ. َفرضހަނގުރާަމ       =  حالެއކަމަީކ ކަލޭމެންނަށް ުނރުހެވޭކަމަކަްށާވ .        

       = .ެއަދި ކަލޭމެން ކަމަކާ ނުުރހިދާނެއެވ       =  އެކަމެއް ކަލޭމެންނަށް ރަނގަުޅ

  . حالހެޔޮކަމަކަށްާވ            = .ެއަދި ަކލޭމެން ކަމަކަްށ ލޯބިކޮށްފާނެެއވ      = 

  .حالއެކަމެއް ކަލޭމެންނަށް ނުބަިއކަމަކަށްވާ     =  ިދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوއަދ    

    =.ެއަދި ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނެގއެވ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

ާއިއ  إمتحانެވވަޑައިގެްނނެވި މާތްބޭކަލުންނަްށ ދިމާވިފަަދ  تَ َبعَ ބޭކަލުންާނ  َنىب ންނޭވެ! އިސްވެދިަޔ  مؤمنއޭ  (214)

ދަތިއުނދަގޫގޮތްތަްއ އަދި ދިމާނުވަނިްސ ުސވަރުެގވަުނމަށް ކަލޭމެްނ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަްށ 

ނޑުހައިހޫނުކަމާއި ދަތިއުދަނގޫތައް ދިމާިވއެވެ. އަދި ބިުރެވރިކަމާއި ސިހުންެތރިކަމުން ގޮސް ގުޑުގުޑު އަޅައިގެްނ  ބަ

އަންނާީނ  نصرެގ  الّلوއަިރހުަގއި އީމާްނވެތިބިމީހުންވެްސ  ާއ އާިއ އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  َرُسولދިޔައެވެ. 

 ދާދިގާތެވެ.  نصرގެ  الّلوކޮންއިރަކުންބާަވއޭ ވިދާޅުާވހިސާބަށް ކަންތަްއ ދިޔައެވެ. ދަންާނށެވެ! 

ދޭނެ މުދަލަކާމެދު އެމީހުން ކަލޭގެފާނާއި ސުާވލުުކރާނެއެވެ. ކަޭލގެފާުނ  َصَدَقةއެވެ! ހޭދަކޮށް  َرُسول الّلوއޭ  (215)

ވިދާޅުވާށެވެ! މުދަުލގެތެރެއިްނ ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރާ ެއއްޗެްއިވއްޔާ ެއއެއްޗެްއ ހޭދަުކރަންވާީނ މައިންބަފައިންނަށާިއ 

. އަދި ަކލޭމެން ހެޮޔކަމުގެ ެތރެއިން ުކިރ ންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާއި ދަުތުރވެރިންނަށެވެ يَِتْيمُ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި 

 ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.  الّلوކޮންމެކަމެއްވެސް 

   ދަންނައެވެ! މިއާޔަތަކީ ޒަކާުތގެ އާޔަތް ބާަވއިލެްއވުމުެގ ކުރީގެ ާއޔަތެއްކަމުގައި ަބއެއް ބޭަކލުްނ

 ވިދާޅުވެއެވެ. 

   ެوالّلو أعلمހޭދަތައްކަުމގައެވެ.  ُسنَّةންކުރާ އަދި އަެނއްބައި ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ މިއީ ޒަކާްތ ފިޔަވަިއ ދ  

 فرضކަލޭމެންގެމައްޗަށް ހަނގުރާމަ  حالންނޭވެ! ެއކަމަކީ ަކލޭމެންނަށް ނުުރހެވޭ ކަމަކަށްވާ  مؤمنއޭ  (216)

ކުރެވިއްޖެެއވެ. އަދި އެކަމަކީ ކަލޭމެންނަށް ެއކަމުގައި ހެާވ ާލބަހުރިކަމަކަށްިވޔަސް ަކލޭމެން ނުުރހިދާނެއެވެ. އަިދ 

ހަމައެފަދައިން އެކަެމއްގަިއ ކަލޭމެނަށް ނުބަާޔ ެގއްލުން ހުރިަކމަކަށްވާ ކަންކަމަށް ކަލޭމެން ލޯބިކޮށްފާނެއެވެ. ކަުމގެ 

 އެވެ. އަދި ަކލޭމެންނަކަށް ނޭނެގެއވެ. الّلوދެނެވޮޑިގެންވަނީ  حقيقة
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  ޭއެވެ!( އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެވެ. رسول الّلو)އ         = ތެިރވެގެންާވ  ُحْرَمة

.މައްސަރާއިމެދު     =  .ުއެމަުހ ހަނގުރާަމ ުކރުމާމެދ    !ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ      = 

   އެމަހު ހަނގުރާަމ ކުރުމަީކ ބޮޑުފާފައެކެވެ.     =  ިއަްށ  إسالم دينެގ މަގު ބަންދުކޮްށ  الّلوއަދ

 މީހުން ވަނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން.    = .ާއަދި ެއކަލާނގެއަްށ ކާފަރުވުމ            = 

 އަދި   އަށް ީމހުން އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމާ. احلََْرام         =  ެވރިްނ  َأُىلُ އަދި އެތާނެގ

 ގައި ފާފަ މާބޮޑުވެގެންވެެއވެ. حضرةގެ  الّلوމިކަންކަން  =     އެތަނުން ނެރުމާއި.      

  ކުރުމުެގ ފާފަ މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ. )ެއންމެބޮޑުވެގެންވެއެވެ.( ِشْركُ އަދި  =    =  މީހުްނ

  މެރުމަށްވުރެވެސް    =  ްފިލާނުދެއެވެ. / ފިލާނުދާނެެއވެ. –ން  مشركެއ  -އަދި އެމީހުނ 

   = ޭނާ ހަނުގރާމަ ކުރުމުަގއި.މެންއެމީހުން ކަލ       =  އެމީހުން ކަލޭމެން ެނެރ

  ްނ. ِدينُ ކަލޭމެންގެ =   ރައްދުކޮށްފުމަށްދާންދެން.     = .ާއެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަވަންޏ 

          ެވެއްޖެމީހާ. ُمْرَتدُّ އަދި ކަލޭމެންކުރ    = ެދީނުން. އެމީހާގ    =  ދެްނ

 އޭނާ މަރުވި.     =  َحالއޭނާ ކާފަރަުކކަމުގައިާވ .      = .ެފަެހ އެމީހުން ދަންނަެއވ 

       =  ޮީވއެވެ. بَاِطلُ ( عملއެމީހުންެގ )ހެޔ          =  ގައިވެސް. آخرةދުނިޔެއާިއ 

    =.ީއަދި އެމީހުން އެއ      =  .ެނަަރކައިގެ އެުކވެރިންނެވ       

 އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާނގަެއވެ.=    =.ްހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންީވ މީހުނ     

 ުކރި. ِىْجَرةއަދި އެމީހުން  =         =  ުކރި. ِجَهادُ ެގ މަގުަގއި  الّلوއަދި އެމީހުްނ     

 އެމީހުން ދަންނައެވެ!=         =  އެދޭ. رمحةގެ  الّلوއެމީހުްނ        = ިއަދ

ެއވެ!(  رسول الّلو)ޭއ  =   ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّلو

  އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ސުވާލުުކރެެއވެ.       = .ުބަނގުރަލާއި ުޖވާކުޅުމާއިމެދ   
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 ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!=      = .ެއެެދ އެތީަގިއ )އެދެކަމުގަިއ( ބޮޑުެވގެންާވ ފާފަވެެއވ 

     =  ާَفعއަދި މީސްތަކުންނަްށވ  އާއި. َمن ْ       =.ެއަދި އެދެ އެީތގެ ފާފަ މާބޮޑެވ  

    =  .ެއެދެ އެތީގެ މަންފާޔަށްުވރ    = .ެއަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެއެވ  

 =.ުހޭދަކުރާނީ ކޮންެއއްޗެއްތޯ. ހޭދަުކރާނެ އެއްަޗކާިއމެދ      =  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ެއީއ

 އެފަދައިންނޭ. =  ކޮށްފައި ބާކީހުރި އެއްޗެކެވެ.( َخَردُ އިތުރަށް ހުރި ަތކެއްޗެވެ. )ލާޒިމުވާ      

  ކަލޭމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ. الّلو تعاَل    = ތައް. دليل       = ކަލޭމެްނ

    ކުރުމަށްޓަކައި. ِفُكرُ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
އާއިމެދު ކަޭލގެފާނުްނެގ  حكمތެރި މައްސަރުގަިއ ހަނުގރާމަ ުކރުމާމެދު އެކަމުގެ  ُحْرَمةއެވެ!  َرُسول الّلوއޭ  (217)

ތެރި މައްސަރުަގއި ހަނގުރާމަކޮްށ  حرمةން ކަލޭގެފާނާއި ސުވާުލކުރެެއވެ. ކަލޭގެފާުނ ވިާދޅުވާށެވެ!  أصحاب
އަްށ ނުވަެދ އަިދ އެދީަންށ  إسالم دينންދުކޮްށ ގެ ަމގު ބަ الّلوލޭއޮޮހރުވުމަީކ ބޮޑުފާފައެކެވެ. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ 

   މީހުން ވަނަނުީދ ހިފެެހއްޓުމާިއ އަދި     އަްށ މީހުްނ އަޔަނުީދ ހިެފހެއްޓުމާިއ އަިދ އެަކލާނގެއަްށ  احلرام

ވެރިން އެތަނުން ނެރުމާިއ މިކަންކަން އެއަށްުވރެ މާބޮޑެވެ. )މިުހރިހާ ކަމަކީެވްސ  أىلކާފަރުވުމާއި އަދި އެތާނެގ 
ކުރުމުގެ ފާފަ މީހުން މެރުުމގެ ފާފައަށްވުެރ މާބޮޑެވެ.  ِشْركُ ންނާމެދު ކުރިކަންކަމެވެ.( އަދި  مؤمنންގެމީހުން  مشرك

ން ބޭުރޮކްށ  دينނެނަމަ ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ންގެމީހުން އެމީހުންނަށް ުކޅަދާނަވާ ُمْشرِكُ އެ  !ންނޭވެ  مؤمنއަދި އޭ 
ވެ ެއ  ُمْرَتدُّ ދޫކޮށް  دينވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުން ކަލޭމެނާއި ހަނގުރާމަުކރާނެއެވެ. އަދި ތިމާގެ  ُمْرَتدُّ 

ވީއެެވ.  بَاطلގައިވެްސ  آخرةތަްއ ދުނިޔެއާިއ  عملކާފަރުކަންމަތީ ަމރުވެއްެޖ މީހުްނ ދަންނައެވެ. އެމީހުންެގ ެހޔޮ 
 އަދި އެމީހުން އެއީ ަނރަކަިއގެ ެއކުވެރިންެނވެ. އެމީހުން ދެމިިތބޭނީ ހަމަ އެތާނަގއެވެ. 

ކޮށް އަިދ  ِجهادُ ގެ މަގުގައި  الّلوކޮށް އަިދ އެމީހުން  ىجرةހަމަކަށަވަރުން އީމާްނވީމީހުން އަދި އެމީހުން  (218)
ލައްާވ އެމީުހްނ  رمحةވަންތަކަމުން އެމީހުންނަށް  فضلއެކަލާނެގ  الّلو) –އަށް އެދޭމީހުްނ  رمحةގެ  الّلوއެމީހުން 

ލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلوކުރެވެެއވެ.( އަދި  أّميدސުވަރުގެ ވެއްދެވުން 
 ކަލާނގެއެވެ.

ބޭކަލުްނ  أْصَحابُ އާއިމެދު ކަލޭގެފާނުންގެ  حكمއެވެ!( ބަނގުރަާލއި ޖުވާކުޅުމާ މިދެކަމުގެ  َرُسول الّلو)އޭ  (219)
ކަލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެެއވެ. ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ! އެދެެއތީގައި ނުވަަތ އެދެކަމުގަިއ ބޮޑުވެގެންާވ ފާފަ ވެެއވެ. 
. އަދި މީސްތަކުންނަށްވާ މަންފާވެސްެވއެވެ. އަދި އެކަމަކު އެދެއެތީގެ މަންފާޔަށްުވރެ އެދޭތީެގ ފާފަ މާބޮޑެވެ

ގައި ތިްނއާޔަތެެކވެ. ފުރަތަަމ އާޔަތަީކ މިީއއެވެ. ެދވަަނ އާޔަްތ އެވަީނ  قرآنވުމާމެދު އަިއސްފައިވަީނ  َحَرام)ބަނގުާރ 
 ސޫރަތުގަެއެވ.( َماِئَدةސޫރަތުގައެވެ. ތިްނވަނަ އާޔަްތ އެވަީނ  ِنَساء

ފާާނ ސުވާުލކުރެެއވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ދީހަދާނީ ކޮންއެްއޗެއްތޯ އެމީހުްނ ކަލޭގެ َصَدَقةއަދި އެމީހުން ހޭދަކޮށް 
 فرض زكاةކޮށް އިތުރަށް ުހރި އެއްޗެެކވެ. އެީއ އަދި  َخَردވާ  اَلزِمއެއެއްޗަީކ އިތުރަްށހުިރ އެްއޗެކެވެ. ތިމާއަްށ 

ةތަކާއި  دليلކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ  الّلو تعاَلއެއްނޫނެވެ.   ކޮށް ވިސްނާހެދުމަށެވެ. فكرކޮށްދެއްވަނީ ކަލޭމެްނ  بَ َيانތަްއ  ُحجَّ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ގައި. آخرةދުނިޔެއާިއ   = .ެއަިދ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ ސުާވލުކުެރއެވ  

     =  ُކުދިންނާމެދު. يَِتْيم   = !.ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ     =   ްވާ ކަންތައް  إْصالحއެކުދިންނަށ

 ހެޮޔވެގެންެވއެވެ.ކުރުން       = .ާއަދި ކަލޭމެން އެކުދިންނާ މައްސުނިވެއެީކ އުޅެންޏ    = 

 ންނެވެ. أخފަހެ އެއީ ކަލޭމެްނގެ        =  ްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަދި ފާސިދުކުރާމީހުނ  

    = ކުރާމީހުންގެ ެތރެއިން. إْصالح       =  ިއިރާދަުކރެއްވިނަމަ. الّلوއަދ    = (يتيم 

 ންގެ ކަންތައް( ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ދަތިކަަމކަށް ެއކަލާނެގ ލައްވައިީފހެވެ.   =  الّلو تعاَلހަމަކަަށވަރުްނ 

  ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ.  حكمةވަންތަ  ِعّزة=    އީ.      =   އަދި ކަލޭމެްނ

އަންހެނުންނާ ނުއިންނާށެވެ.!  ُمْشرِك     .ްއެކަނބަލުން އީމާންވާންދެނ     = އަުޅ  مؤمن

ނޑައެޅިގެން.  އަންހެނަކަށްވުރެ ހެވެވެ. ُمْشرِك =    އަންހެނަކުވެސް ކަ       = 

  އެކަނބަލުން ަކލޭމެނާ ހިަތއިވިޔަސް.      =  ިންެގ  مؤمنފިރިހެނުންނާ )ަކލޭމެން  ُمْشرِكއަދ

 އަންހެނުންނާއި( ނުދެވާށެވެ.    = .ްއެފިރިހެނުްނ އީމާންވެއްޖައުމަށް ދާދެނ       =  އަިދ

ނޑައެޅިގެން     އަޅުފިރިހެނަކު. مؤمنކަ   = ފިރިހެނަކަށްވުެރ މާރަނގަޅެވެ. ُمْشرِك       = 

 ަގޔާވިޔަސް.ކުރުިވޔަސް އެމީހުންނާ ަކލޭމެން  عجائبއެމީހުން ކަލޭމެން       =   އެފިރިހެނުން ގޮާވ

 ގެންދަނީ.        .ެނަރަކައަށެވ     =  ދެއްވާނީ. الّلو َدْعَوةއަިދ              

 ސުވަރުގެޔަާށއި ފާފަފުއްެސވުމަށެވެ.    =   ފުޅަށް. أمرފުޅަށް / އެކަލާނގެ  ِاْذنއެކަލާނެގ      

  =  ެކޮށްދެއްވަނީ.  بيانއަދި މީސްތަކުންނަށް އެަކލާނގެ އާޔަތްތައް އެަކލާނގ       

 ލިިބގަތުމަށްޓަކައެވެ. َوعظ نصيحةއެމީހުން ވިސްނާ =  =  ެއވެ!( އަިދ އެމީހުްނ  َرُسول الّلو)ޭއ

  ކަލޭގެފާނާ ސުާވލުކުެރއެވެ.     = ވެފައިވާ އަންހެނާޔާމެދު. حيضއާމެދު. / ނުވަތަ  حيض   

  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.=  =.ެއެއީ އުނދަުގލެކެެވ. ނުވަތަ ހަޑިކަމެކެވ         =  ެފަހ 

 ވުމުން ދުރުވާށެވެ! مجاعކަލޭމެން އަންހެނުންާނ ވަކިވާެށވެ! އެބަހީ އަންހެނުންނާ        = ެގ  حيض
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  ވަގުތުގައި.  =  !.ެއަިދ ކަލޭމެްނ އެކަނބަލުންާނ ގާތްނުވާށެވ      =   ްطاىرއެކަނަބލުނ 

 ވެގެންފުމަށްދާންދެން.      =  ްވެގެންފިއްޔާ. طاىرދެންފަހެ އެކަނބަުލނ   =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

 ވާށެވެ! مجاعއެކަނބަލުން ގެނެސްގަންނާެށވެ!         =  ކުރެއްވި ފަދައަކުން.  أمرކަލޭމެންނަށް الّلو

 ވުމެވެ.( مجاع)އެއީ ކުރިމަތިފަރާުތގައި     = ްالّلو تعاَلހަމަކަށަވަުރނ .      =   ްتوبةގިނަގިނައިނ 

 ވާ މީހުންނަްށ ލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.        = ިެވގަންނަ ީމހުންނަްށ  طاىرއަދ

  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ޔާ މުސީބަތުެގ ތަނެވެ. ފަނާުވްނ  َبالَ ކުރުމަެށވެ. ދުނިޔެއަކީ  فكرއާއިމެދު ވިސްނާ  آخرةއެއީ ދުނިޔެާއއި  (221)
ގެ ކަންތަްއ އިްސކުުރްނ  آخرةދެއްވުމުެގ ގޮވަްއޗެވެ. ދެމިުހންނަނިވި ގޮަވއްޗެވެ.  َجَزاءއަީކ  آخرةއަވަސްތަނެވެ. 

ުކދިންނާމެދުވެސް އެމީހުން ކަލޭގެފާާނ ސުާވލުކުެރއެވެ.  يتيمއެވެ. އަިދ  حكمةއެދެވިގެންވެެއވެ. އެީއ ބުއްދިެވރިންެގ 
ކޮްށހެދުމީ ހެޔޮވެގެްނާވ ކަމެކެވެ. އަިދ  إصالحކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ! ެއކުދިންެގ ކަންތަކާިއ އެކުދިްނެގ މުދާ 
ންނެވެ. އަިދ  أخންގެގޮތުން  مؤمن. ންނެވެ أخއެކުދިން ކަލޭމެނާއެުކވެ ެއކީ އުޅޭކަމަށްވަންާޏ އެީއ ހަމަކަޭލމެންގެ 

ގޮތުަގއި ނުހައްގުން ކެއުމާމެދު ބިރުވެިތވުން ހުއްެޓވެ. އަިދ  بَاِطلއެކުވެ މައްސުނިެވގެން އުޅުނަސް އެކުދިްނގެ މުދާ 
އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ  الّلوދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި  الّلوކުރާމީހުްނ  إصالحއެކުދިންގެ ކަންތަްއ ފާސިދުކުރާމީހުންާނ 

 ِعّزةއީ  الّلوންގެ ކަންތައް ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ދަތިއުނދަގޫކަމަކަށް އެކަލާނގެ ލައްވައިީފހެވެ. ހަމަކަށަަވރުން  يتيم
 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.  حكمةވަންތަ 

އަންހެނުންާނ  ُمْشرِكއިންގެ އަންހެނުން ފިޔަވައި ދެން ެއހެނިހެން  نصارىންނާއި  يهودىންނޭވެ!  مؤمنއޭ  (221)
ފިރިހެނުްނ ނުއިންނާށެވެ! ާކވެިނ ނުކުާރށެވެ. އެކަނަބލުން ކަލޭމެންާނ ކިތައްެމ ަވރަަކްށ  مؤمنކަލޭމެން 

 عجائبވާންދެންނެވެ. އަދި ކިތަންމެ ރީތިވެފަިއ  إْيانހިތައިވިޔަްސވެއެވެ. އެއީ އެކަނބަލުްނ ކާފަރުކަްނ ދޫކޮްށ 

 مؤمنފިރިހެނުންނޭވެ. ކަލޭމެންެގ  مؤمنއަޅަކު މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ. އަދި އޭ  مؤمن އަންހެނަކަށްވުރެ ُمْشركވިޔަސް، 

ފިރިހެނަކާ ކިަތއްމެ ވަރަކަްށ  مشركފިރިހެނުންާނ ނުދެވާށެވެ! އެފިިރހެނުން ީއމާންވާދެންނެވެ.  مشركއަންހެނުން 
 مشركށްވުެރ މާރަނގަޅެވެ. އެހެީނ މިނިވަނަކަ مشركއަޅު ފިިރހެންމީާހ  مؤمنކުުރވިޔަސް  عجائبކަލޭމެން ަގޔާެވ 

ދެއްާވ މަގުދައްަކވާނީ ުސވަުރެގާޔ  الّلو دعوةފިރިހެންމީހާ ަމގުދައްާކ ގޮާވހަދާނީ ަނރަކައިގެަފރާތަށެވެ. އަދި 
ކޮށްދެއްވަނީ އެމީހުްނ ހަނދާންޮކްށ  بَ َيانއެަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ީމސްތަކުންނަށް  الّلو تعاَلފާފަފުއްސެވުމަށެވެ. އަދި 

 ލިބިގަތުމަށެވެ.  نصيحةوعظ 

ން ކަޭލގެފާނާ ސުާވލު ކުރެެއވެ. ކަޭލގެފާުނ  أصحابއާއިމެުދ ަކލޭގެފާނުންެގ  حيضއެވެ!  َرُسول الّلوއޭ  (222)
 مجاعގެ ވަގުުތ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ  حيضވިދާޅުވާށެވެ! އެީއ ހަޑިކަމެކެވެ. އުދަނގުލެެކވެ. ފަހެ އަްނެހނުންގެ 

ެގ  حيضނުވާށެވެ! )ފޫޅާ ކަުކލާދެމެދު ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ތަންތާ ބީހިއުޅުން ހުއްދަެއވެ.( އެއީ އެކަނބަލުން 
 الّلوވެގެންފިްއޔާ ަކލޭމެނަށް  طاىرވެގަންނާންދެންނެވެ. ދެންފަހެ އެކަނބަލުން  طاىرކަންތައް ނިމި 

 الّلو أمرވާށެވެ! ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ. ) مجاعއަމުރުކުެރއްވިފަދައަކުްނ އެކަނބަލުްނގަިއ ބީިހ އެކަނބަލުްނނާ 

ވުމާިއ  مجاعބަސްފުޅުން މުރާދުުކރެވެީނ އެކަނބަލުންގެ ުކރިމަތިފަރާތުގައި  ކުރެއްވިފަދައިންނޭ އޮތް
ނުވުމެވެ.(  مجاعގެ ދުވަސްަވރު  حيضނަމަވެސް ނުވުމެވެ. އަދި ކުރިމަތިަފރާތުގައި  مجاعފުރަގަސްފަރާތުަގއި 

ވެގަންނަމީހުންނަްށ އެަކލާނެގ  طاىرލޯިބވެވޮިޑގަންނަވައެވެ. އަިދ  الّلوާވ މީހުންނަށް  َتوبةހަމަކަށަވަރުްނ ގިނަގިނައިްނ 
 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.

 



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 0 9   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = .ީކަލޭމެންގެ އަންހެނުންނަކީ / އަނބީންނަކ    =  ނޑެކެވެ. / ޅަދަރިްނ ކަލޭމެނަށްވާ ދަ

ނޑެވެ.  އުފެއްދުމުގެ ދަ    = !ެނޑުލިބިގަންނާށެވެ! / ބޭނުންުކރާށެވ  އަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ދަ

     =  ިވުންފިޔަވައި( مجاعގައި  حيضވުމާއި  مجاعކަލޭމެންއެދޭފަދައަކުން )ުފރަގަސްަފރާތުގައ  

   =  ެހެޔޮކަްނ އިސްކުރާށެވެ!(ތަކަށް  نفسއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ(      =  ްالّلوއަދި ކަލޭމެނ 

 ެވރިވާށެވެ. تقوىއަށް    =!ެއަދި ަކލޭމެން ދަންނާެށވ      =  ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެްނ

  އެކަލާނގެާއިއ ބައްދަލުުކރާނެކަން.    = ިދެއްވާށެވެ. خَبންނަްށ އުފާެވރިކަމުެގ  مؤمنއަދ 

     =  ްނުލާށެވެ.!  الّلوނުލާށެވެ!  كلمةިމ  الّلوއަދި ަކލޭމެނ      = ކަލޭމެންެގ

 ކަލޭމެްނ )ހެޔޮކަންތަކުން( ބަރީައވެގަތުމަށް. =    ހުވައިތަކަށްާވ ާބރެއްކަމުަގއި.   =  އަިދ

 ވެރިވުމަށާއި. تقوىކަލޭމެން        =   ިކުރުމާއި. إصالحއަދި މީސްތަކުންގެމެުދގައ   

    =  ީއ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮިޑގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. الّلوއަިދ    = الّلو تعاَل 

 ނުހިއްަޕވައެވެ.ކަލޭމެން     =  އެއްެނތި ބުނެވޭ ބުނުމަކުން / ބޭކާުރ ބުނުމަކުން. قصدއެއްވެްސ   

   = .ިކަލޭމެންގެ ހުވައިތަުކގައ     = އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 ދެއްވަެއވެ. ُعُقوبَةހިއްޕަވަެއވެ. /       =  ކޮށް ބުނާ ހުވައިން. قصدަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުްނ   

   = ިނުދެއްވާ ކޯފާމަުޑ  ُعُقوبَةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުްއސަވާ އަިދ ކުއްިލއަކަށް  الّلوއަދ

.ކަލާނގެއެވެ     = .ެުހވައިުކރާމީހުންނަށް ހުއްޓެވ     =  / ްއެމީހުްނގެ އަނބީންގެ ކިބައިނ

 ުނވުމަށް. مجاعއަނބީންނާ         =  ކުރުން. إنتظارހަތަރުަމސްދުވަުހ      =  ފަެހ އެމީހުްނ

 ވެއްޖެއްޔާ. ُرُجوع      =  ްއީ. الّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ      =  ގިނައިނައިން ފާފަފުއްސަާވ

 ލެއްވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. َرمَحة         =  ެއ  –ކުރިމީހުން  إْباَلءُ އެބަހީ  –އަދި އެމީހުްނ

 ކޮށްފިއްޔާ ވަރިުކރުން ހުްއޓެވެ. قصدއަންހެނުން ވަރިުކރަން      =  ްއީ  الّلوފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ     

  =.ެއައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވ   
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ނޑުބިމެއްފަދަ އެއްޗެެކވެ.  مؤمن)އޭ  (223) ިފރިހެނުންނޭވެ!( ަކލޭމެންެގ އަނބީންނަީކ ަކލޭމެންނަށްވާ ދަ

ނޑު ލިބިގަންނާށެވެ! އަިދ  َحاِصلކަލޭމެންގެ ދަރިން  ނޑެވެ. ފަހެ ކަލޭމެން ެއދޭފަދައަކުން ކަލޭމެންގެ ދަ ވުމުގެ ދަ

އަްށ ހެޮޔކަންތައް އިސްކުރާެށވެ! އަދި ުނވަތަ ަދރިން ލިބުމަށްވެސް އެދޭށެވެ! އަިދ  نفسކަލޭމެންގެ އަމިއްަލ 

ކަލާނެގއާިއ ބައްދަުލވާނޭ ބަަޔކުކަްނ އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ! އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންނަކީ އެ  الّلوކަލޭމެން 

 ދެއްާވށެވެ!  خَبންނަށް އުާފވެރިކަުމގެ  مؤمنހަނދާންކުރާށެވެ! އަދި 

 إصالحވެރިނުވުމަށާިއ އަިދ މީސްތަކުންގެމެދުގައި ރަނގަޅުކޮށް  تقوىއަދި ކަލޭމެން ަބރީއަެވގަތުމަށާއި  (224)

ގަންީދ  الّلوނުލާށެވެ! އެބަީހ ރަނގަޅުކަންތަްއ ނުކުރުމަްށ  الّلوނުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ާބރެއްކަމުަގިއ ކަލޭމެްނ 

ީއ  الّلوހުވައިނުުކރާށެވެ! އެފަދަ ހުވައެްއކޮށްފިއްާޔ ކައްފާރާދީާފ ހުަވއިން ަބރީއަެވގަންނާށެވެ! އަދި 

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. 

 ُعُقوَبةކަލޭމެންނަށް الّلوގެ ގޮތުގައި ބޭާކރުގޮތުަގއި ކަލޭމެންކުރާ ުހވަޔަކަށް  َلْغوُ އަދި އެއްވެސް ަގސްދެއްނެތި  (225)

ދެއްވާ ހިއްަޕވަނީ ަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުްނ  عقوبةނުދެއްވައެވެ. އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް 

ނުދެއްާވ ކޯފާ މަުޑ  عقوبةްށ އީ ގިނަގިަނއިން ފާަފފުއްސަވާ ުކއްލިއަކަ الّلوގަސްދުގައި ބުނާބުނުމަށެވެ. އަދި

 ރަސްކަލާނެގއެވެ. 

 إنتظارއެބަޔަކު ތިމާމެންގެ އަނބީންގާތު ރޭނުުކރުމަށް ހުވަިއކޮްށފިމީހުން ހަތަރުމަސްދުވަްސވާންދެން  (226)

ުވްނ  مِجَاعُ ެވ ކާވެނީެގމަތީ ދެމިހުރުމަށް އެދެްނޏާ އަނބިމީާހއާއި  ُرُجوعކުރާށެވެ! ދެންފަެހ އޭާނ އެކުިރ ުހވައިން 

اَرةހުއްޓެވެ. އެކަމަުކ ުހވައިެގ  ަތްއ  تفصيل حكمދީފައެވެ. ެއހެންނޫންނަމަ ަވރިކުރުންުހއްޓެވެ. )ދެން މިކަމާެބހޭ  َكفَّ

ފޮތެއްނޫނެެވ.  تفصيلފޮތްތަކުގަިއ ިލޔެިވގެންވެއެވެ. މިީއ އަިދ އެކަމުެގ  فقوފޮތްތަކާއި  حديثއެކަމުގެ ބާބުތަުކގަިއ 

 ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  الّلو تعاَلށަވަރުްނ ( ފަހެ ހަމަކަوالّلو أعلم

ީއ  الّلوއަދި އެީމހުން ވަރިުކރަްނ ގަސްތުުކރަންާޏ ަވރިުކރުން ުހއްޓެވެ. ަފެހ ހަމަކަށަަވރުްނ  (227)

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ.
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     =   ްއަދި ަވރިެވވުނު އަްނހެނުނ  = ްކުރާހުށިކަެމވެ! إنتظارއެކަނބަލުނ     = 

  ތަކަށް. نفسއެކަނބަލުންގެ އަިމއްލަ     = ް(.طُُهرُ ނުވަތަ ތިން  حيض)ތިން  قُ ُروءތިނ      

  ނުވާނެއެވެ. حاللއަދި އެކަނބަލުންނަށް  =     =.ެަްއެކަނބަލުން ވަންހަނާުކރުނ      = 

  ހައްދަވާފައިވާ އެއްެޗއް. الّلو     =  ެގައި  َرِحمُ އެކަނބަލުްނގ         =  އެކަނބަލުްނ

  އަށް އީމާންވެގެްނވަންޏާ. الّلو       ދުވަހަށާއި. آخرةއަިދ     =  އަިދ އެކަނބަލުްނގެ ިފރިްނ

       =  ްކަްނބޮޑެވެ. حقّ އެކަނބަލުްނ ަރއްދުކުރުމަށ      = .ިއެކަުމގައ     

   =  ްވުމަށް އެދެންޏާ. إْصاَلحُ އެމީހުނ     =.ެއަދި އެކަނބަލުންނަށްވެއެވ         = 

  އެފަދަ ފެންވަުރގެ އެހެނިހެްނ އަންހެނުންނަށްވެްސ ހުންނަ ފެންވަރު.      =  إحسانހެޔޮކަމާިއ 

  ގެގޮތުން.     = ްވެގެްނވެއެވެ.  واجبއަދި ފިިރހެނުންނަށްޓަކައި ެއކަނބަލުންގެމައްޗަށ     

 =  ّމަތީ ދަރަޖައެްއ  خاص        = ިވަންތަ ކަލާނެގއެވެ. حكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلوއަދ  

      =  ވަރިއެެވަެ. ُرَجْعىވަރިުކރުްނ ހުީރ ދެފަަހރަށެވެ. އެީއ       =  ަފހެ ދެްނ

ةއެހެންޏާ ރަނގަޅުގޮތުަގއި ހިފެހެއްޓުމެވެ. )     ކުރުމެވެ(. ُرُجوعހަމަވުުމގެ ުކިރން އެހެންާޏ  ِعدَّ     

 =  ަދޫކޮްށލުމެވެ.ތެރިކަމާއެކު ަވރިކޮށް  إحسانނުވަތ        =  އަދި ކަލޭމެން ިފރިހެނުންނަްށ

   ވެގެން ނުވެެއވެ. حالل  = ްކަލޭމެން ބޭނުްނކުރުން. / ހިފުނ           = 

  އެކަނބަލުންނަށް ަކލޭމެން ދީފަިއވާތަކެތީގެެތރެއިްނ އެއްެވސް އެްއޗެއް.    =  އެދެމީހުްނ

   ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔާމެނުވީ.      =  ްނުކުރެވިދާނޭކަމަށް. َقائمތައް  َحدُّ ެގ  الّلوއެެދމީހުންނަށ  

     =  .ާފަހެ ކަލޭމެން ބިރުވެތިެވއްޖެއްޔ         =  ްތައް  َحدُّ ގެ  الّلوއެދެމީހުންނަށ

   ނުވެވޭނެކަމަށް. َقائم      = .ެދެން އޭރުްނ ެއދެމީހުންގެމައްޗަށް ކުށެއްނެތެވ         
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=  ދިން އެއްޗަކާމެދު. ِفْديَةއެެއއްޗަކުްނ އެއަްނހެންމީާހ      =  ތަކެވެ. َحدُّ ެގ  الّلوެއީއ   

    =  ެތައް ފަހަނަޅައިނުދާށެވެ.!   َحدُّ ފަހެ ކަލޭމެން އ      =  ިތައް  َحدُّ ގެ  الّلوއަދ

  ފަހަނަޅައިދާމީހާ ދަންނައެވެ.     = .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ   ފަހެ ކަ    

  އަނިޔާވެރިންނެވެ.=

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ةވާނދެން  فُ ُروءُ އަދި ވަިރކުރެވިަފއިވާ އަންހެނުން ެއކަނބަލުން ތިްނ  (228)  حيضގައި އިންނާށެވެ! އެީއ ތިން  ِعدَّ

ހައްދަވާފަިއވާ އެއްޗެްއ )ަބިލެވ  الّلوގެެތރޭގަިއ  َرِحمُ އެވެ. އަިދ އެަވގުތުގެތެޭރގަިއ އެކަނބަލުްނގެ  طُُهرُ ނުވަތަ ތިްނ 

 حاللއިންކަމަށްވަންޏާ ަބލިވެއިންކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން( މިއިން ެއއްވެސްކަމެއް ވަންހަނާުކރުން އެކަނަބލުންނަށް 

ދުވަހަްށ އީމާންވަންާޏ އެފަަދ ކަންތައްަތއް ވަންހަނާކުރުްނ  آخرةއަށާިއ  الّلوވެގެން ުނވެއެވެ. އެކަނބަލުްނ 

ވަިރއެއްނަމަ ެއކަނބަލުން އެވަިރކުިރ ފިިރހެންމީާހ އަލުްނވެްސ  ُرُجوعىނުެވއެވެ. އަދި ހުއްދަވެގެްނ 

ةކުރުމަްށ އެދެންޏާެއވެ. އަދި  إصالحކަންބޮޑެވެ. ެއއީ އެދެީމހުން  حقّ ކުރުން  ُرُجوعއެއަންހެންމީހާާއއި  ގަިއ  ِعدَّ

 حقّ ކުރުމާިއ އެކުއުޅުމުެގ ރަނގަުޅކަމުގެގޮތުން އެފަަދ އެފަދައަންހެނުންނަްށ އޮތް  َخَردއިންނަ އަންހެންމީާހއަށް 

އެްއ ވެއެވެ.  َدَرَجةވެގެންާވ  واجبއޮންނަންވާނެއެވެ. އަިދ ިފރިހެނުންނަށްޓަކަިއ އެކަނަބލުްނގެމައްޗަްށ 

.....  الرَّْجال قَ وَّاُمْونَ ވެގެންވާ  بَ َيانތުގައި ސޫރަ ِنَساءމާތްކަމެއްވެއެވެ. އެއީ ިފރިމީހާއަށް ެވރިކަން އޮތުމުގެ މާތްކަެމވެ. 

 ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ.  حكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلوމިއާޔަތުގައިާވ މާތްކަމެވެ. އަދިވެްސ އެތަްއގޮތަކުންނެވެ. އަިދ 

ةވަރިން ަވރިުކރުންއޮތީ ދެފަަހރަށެވެ. ދެްނ އޭރުްނ ޮއންނާނެގޮތަކީ  ُرُجوعى (229) ހަމަނުވަނިސް އަލުންވެްސ  ِعدَّ

ةކޮށް އަންބެއްގެގޮުތގައި ހަމަޖައްސާ ރަނގަޅުކުރުމެވެ. ައނެއްގޮތަކީ  ُرُجوع ތެރިކަާމއެުކ  إْحَسانނުވެ  مِجَاعُ ހަމަވީމާ  ِعدَّ

ގެތެރޭގަިއ ަވރިކޮްށ އެމީާހ ދޫކޮްށލުމެވެ. އަިދ ެއ ައންހެންމީހާއަށް ދީފަިއާވ އެއްެވސް އެއްޗެްއ އަނުބާރ  طُْهرُ 

 َقائمތަްއ  حدّ ެގ  الّلوެވގެން ުނވެއެވެ. ނަމަެވސް އެީއ ދެމީހުންގެމެދުަގއި  حاللތުލުން ިފރިހެނުންނަށް އަ

ނުުވމަކީ ދެމީހުން އަރަިއރުންެވ އެކަުކ އަނެކަުކގެމައްޗަްށ  َقائمތައް  حدّ ެގ  الّلوކުރެވޭނެކަމާމެދު ިބރެއްނެތިއްާޔއެވެ. 

ވެ. ފަހެ ދެަފރާތުންެވސް އެފަދަ ކަންތަކާމެދު ބިުރވެތިވެއްެޖއްޔާ ފިރިީމާހ އަދާނުކުރުމެ حقّ ވާ  اَلزِمُ އަދާކުރުން 
އަންހެންމީހާއަށް ދީފަިއވާ ކާވެީނގެ ރަން އަނބުރާދީފަިއ ނުވަތަ އެއަްށވުެރ ގިނަ ެއއްޗެއް އަނބިީމާހ 

އެކެވެ. ިމ  ِفْديَةންނަންދޭ ވަރިެއވެ. އެއީ އަންހެންމީާހ ވަކިެވގަ ُخْلعُ ދީފައިނަމަވެސް ވަރިެވގަތުން ހުއްަދއެވެ. އެއީ 

ތަްއ  َحدّ ގެ  الّلوތަްއ ފަަހނަޅައި ކަލޭމެން ނުދާށެވެ! އަިދ  َحدّ ތަކެވެ. ފަެހ އެ  َحدّ ެގ  الّلوވެދިޔައީ  بيان
ނޑައެޅިގެން  ެއއީ އަިނޔާވެރިންނެވެ.  ފަހަނަޅައިގެންދާމީހުން ދަންނައެވެ! ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = ތިންަވނަފަހަރަށް( ަވރިކޮށްފިއްޔާ.ދެންފަހެ )ފިރިހެންމީހާ( އެއަންހެންމީާހ(      = ފަެހ

  ނުވާނެއެވެ. حاللއެއަންހެންމީހާާއއި އިނުން އެމީހާއަށް   = .ުއެއަށްފަހ    =  އެއަންހެންީމާހ

 ެވއްޖައުމަށްދާންދެން.( مِجَاعُ އިނދެފުމަށް ދާންދެން )    = .ާއެުކރީެގ ފިރިމީާހ ނޫން ެއހެންފިރިޔަކ    

  =.ާދެންފަހެ )އެަފހުެގ ފިރިމީހާ( އެކަނުބލޭެގ ަވރިކޮްށފިއްޔ       =  ފަހެ އެދެމީހުންނަްށ

  ކުށެއްނެތެވެ. )ކުީރ ފިރިމީާހއާިއ އެކަނބުޭލގެއާ ދެީމހުންނަށް ކުށެއްނެތެވެ.(   =  އެދެމީހުން )އަުލްނ

 ވުމަކުން. ُرُجوعއާކާވެންޏަކުން(     = .ާއެދެމީހުންނަށް ހީވަންޏ         = ތަްއ  َحدّ ގެ  الّلو

 ކުރެވޭނެކަުމގެ. قائمއެދެމީހުންނަށް      =  ީތަކެވެ. َحدّ ެގ  الّلوއަދި އެއ     =  އެކަލާނެގ ެއ

  ކޮށްދެއްވައެވެ. بَ َيانތައް  َحدّ     =.ްތަންދޮރު ދަންނަ ބަޔަކަށ        =  ފަެހ

 ކަލޭމެން އަނބީން ަވރިކޮށްފިއްޔާ.    =  ެހަމަވުާމިއ  ِعّدةދެން އެކަނބަލުން އެކަނަބލުންގ

 ގާތްވެއްޖެ.     = ެُرُجوعى)މިއީ  !ފަހެ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެކަނަބލުން ހިފަހައްޓާެށވ 

  ވަރީގަެއވެ.(     = .ެނުވަތަ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެކަނބަލުން )ވަރިކޮށް( ދޫކޮްށލާށެވ  

   =  ްއެކަނަބލުން ނުހިަފއްޓާށެވެ އަދި ަކލޭމެނ!       =  އަނިޔާކުރުުމގެގޮތުްނ

  އުނދަގޫކުރަން.     = !ެއަދި ެއގޮތަށް ކަްނތައް ކުރާމީާހ ދަންނައެވ      = 

  އަށް އަނިާޔވެރިެވއްޖެއެވެ. نفسހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އޭނާގެ         =  ްެގ  الّلوއަދި ކަލޭމެނ

 !ހަދައިނުލާށެވެ !އާޔަތަކާމެދު ނުހިފާށެވެ  = .ްކުޅޭކުޅޭ އާދައިގެ އެއްޗަކަށ           = 

 ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ! نعمةގެ  الّلوއަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އޮތް         އަދި އެކަލާނެގ

  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލެއްިވ ތަެކއްޗާއި.    = .ިފޮތުގައ     = ިއާއި. ُسّنةއަދ    
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 =  ދެއްަވއެެވ. وعظއަދި އެކަލާނގެ އެފޮތުން ކަލޭމެނަްށ     =   تقوىއަްށ  الّلوއަދި ކަލޭމެްނ 

 !ވެރިވާށެވެ  = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވ!     =  އީ.  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ     

 = ެހުރިހާއެްއޗެއް މޮޅަށް ދެނެވޮިޑގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ةދެންފަހެ ތިންވަނަފަހަރަށް ަވރިކޮށްފިއްާޔ އެއަންހެންީމހާގެ  (231) ހަމަކުރުމަށްފަހު އެހެން ފިިރހެނަކާއި އިނެދ  ِعدَّ

ةވެ އެމީހާގާތުްނ ަވރިެވ ވަީރގެ  مِجَاع ހަމަކުރުމަށްަފހުގައިމެނުީވ ކުީރ އިނެދވަރިުކރި ިފރިހެންމީާހއަްށ  ِعدَّ

ނޑުމެވެ. ދެން މެދުފިރިމީހާ ވަރިުކރުމަށްފަުހ އަލުްނވެސް  حاللއެއަންހެންމީާހ  ެގ  الّلوނުވާނެއެވެ. މިާވހަކައަީކ ފަށްކެ

ކުރެވޭނެކަމަށް ދެމީހުންނަށް ހީވަންޏާ ދެމީހުން އައު ކާވެންެޏއްކޮށް ދެމީހުން ެއކުވުން ހުއްަދއެވެ. ިމ  قائمތައް  َحدُّ 

ނޑައަޅުއްވާފައިާވ  الّلوވެދިޔައީ  بَ َيان ކޮށްދެއްވަީނ ތަންދޮުރ ދަންަނ  بَ َيانތައް  َحدّ ތަކެވެ. އެަކލާނގެ ެއ  َحدّ ކަ

 ބަޔަކަށެވެ. 

ةއަދި ަކލޭމެން އަނބީން ވަރިކޮްށ އެކަނބަލުންެގ  (231) ހަަމވާން ގާތްވީާމ އެއްގޮަތީކ ރަނގަޅުގޮުތގަިއ  ِعدَّ

ވަރީގައެެވ.  ُرُجِعىގައި ބޭންދުމެވެ. މިހެންވާނީ  مقامކޮށް އަލުންވެސް އަނތްބެްއގެ  ُرُجوعއެކަނބަލުން ހިފެެހއްޓުމެވެ. 

ަގިއ  طُهرނުވެ  مجاعއަނެއްގޮތަކީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ވަރިކޮްށ ދޫކޮށްލުމެވެ. ރަނގަޅުގޮތެކޭ މިބުނީ އޭނާޔާ 

ޭމ އުނދަގޫ ުކރު !ވަރިކުރުެމވެ. އަިދ އަންހެންމީާހއަށް އުނަދގޫކުރުމުެގ ގޮތުްނ ކަލޭމެން ެއކަނބަލުން ުނހިފައްޓާށެވެ

ކޮށްާފ އަލުްނެވސް ަވރިކުރުެމވެ. ޭއރުން އަލުންވެްސ އަްނހެންމީާހ  ُرُجوعހަމަވާން ގާތްވީާމ ކާވެިނ  ِعّدةމިބުނީ 

 نفسހަމަުކރާށެވެ! ފަެހ އެފަދަ ގޮަތށް ކަންތަްއ ކުާރ ފިިރހެނުންނަކީ އޭނާ އޭާނގެ  عددޖެހޭނީ އަލުްނ ފަށަިއގެން 

ތައް ކުޅޭކުޅޭ ބޭކާރު އެއްޗަކަށް ކަލޭެމްނ  حكمގެ އާޔަތްތަކާއި އެކަާލނގެ  الّلوއަށް އަނިޔާވެިރވީ މީހެކެވެ. އަދި 

އަްށ  إسالم دينއަީކ  نعمةކަލޭމެްނ ހަނާދންކުރާށެވެ! އޭެގ އެންމެބޮޑު  نعمةދެއްވާފަިއވާ  الّلوނުހަދާށެވެ! ކަލޭމެންނަްށ 

މެން ހަނދާންކުރާށެވެ! އެކަލާނެގ އެފޮތާއިމެުދ ކަލޭ ُسنَّةއާއި މާްތވެގެންާވ  قرآنތެދުމަގު ދެއްެކވުމެވެ. އަދި ީކރިިތ 

އީ ހުިރާހ  الّلوއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! އަދި  الّلوދެއްވާ ބިރުގަންނަވަެއވެ. އަދި ަކލޭމެން  وعظ نصيحةކަލޭމެންނަށް 

 އެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ!
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ވަރިކޮށްފިްއޔާ.އަިދ ކަލޭމެްނ އަނބީްނ     =  އަިދ އެކަނބަލުްނ އެކަުމެގ

ة   ހަމަވެއްޖެ. ِعدَّ   = !ެވަލީެވރިންނޭވެ!( ފަހެ އެކަނބަލުން މަނާނުުކރާށެވ(    

 = .ްއެކަނބަލުންގެުކރީގެ ިފރިންނާއި އިނުނ      =  އެބައިމީހުންގެމެދުަގިއ

 ރުހެވިގެްނވަންޏާ.      = .ިރަނގަޅުގޮތުގައ    =  ެއކަމުެގ މައްޗަްށ )ެއކަނބަލުްނ މަާނ

  ދެއްވަނީއެވެ. وعظ نصيحةނުކުރުމުގެމައްޗަށް( ކަލޭމެނަށް އެކަލާނެގ    = 

  ކަލޭމެންގެތެރެއިްނވާމީހާ.         =  ދުވަހަްށ އީމާންވާކަމުަގއި. آخرةއަށާއި  الّلو      

  = .ެއެގޮތް ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅުކަން ބޮޑެވ    =  ިކަންބޮޑެވެ. طاىرއަދ     =  ިالّلوއަދ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.       =.ެއަދި ކަޭލމެނަކަށް ނޭނގެއެވ     =  އަިދ

 މައިންތައް.       = .ެއެކަނަބލުން އެކަނބަލުްނގެ ދަރިންނަްށ ިކރުދޭހުށިކަމެވ      = 

 ފުރިހަމަ ެދއަހަރު.    = .ްއެދޭމީހަކަށ        = .ްިކރުދިނުން ުފރިހަމަުކރުމަށ     

     =.ެއަދި އެީމހަކަށް ަދރިފުޅުވާމީހާގެމަްއޗަށް ުހއްެޓވެ. ބައްޕަގެ ަމއްޗަށް ހުއްޓެވ    

 އެކަނބަލުންނަށް ކާންދިނުމާއި ފޭރާންދިނުން.     = .ިރަނގަޅު ގޮތުގައ    =  އެއްވެްސ

  ވެގެން ނުެވއެވެ. َتْكِليفއަކަށް  نفس   =   ެއަކަށް ކުޅަދާނަވާ ވަރަްށ މެނުވީ. نفسއ      

   = .ެއެއްެވސް ަމޔަކަްށ އޭނާެގ ދަރިފުޅުެގ ސަބަބުްނ ުއނދަގޫ ނުުކރެވޭނެެއވ       =  

 އަދި އެމީހަކަްށ ދަރިފުޅުވާމީާހއަކަށްވެްސ އޭނާެގ ދަރިފުޅުެގސަބަބުން އުނދަގޫވުމެއްނެތެވެ.      = 

 އަދި )ބައްަޕ ނެތިއްޔާ( ވާރުަތވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ހުއްޓެވެ.   = .ްއެފަދައިން ކަންތައްކުރުނ     

  =  )ަކޮށްފިްއޔާ. ކިރުދިނުން ހުއްާޓލުމަށް. َقْصدُ އަދި އެދެމީހުން )މަންމަޔާ ބައްޕ       = 
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 ެވގެން. قبولއެދެމީހުން ރުިހ      =  ކުެރިވގެން. َمْشَوَرةއަިދ       =  އެދެމީހުންގެމައްަޗކަްށ

 ކުށެއްނެތެވެ.     = .ާއަދި ކަލޭމެން އެދެންޏ          =  ކަލޭމެންގެ ަދރިންނަްށ

   މައިމީހާ ނޫްނ އެހެންީމހަުކ ލަިއގެން ިކރުދިނުމަށް.   =  ފަެހ ަކލޭމެންެގ މައްޗަކަްށ

 ކުށެއްނެތެވެ.     = .ާަކލޭމެން ދީފިްއޔ          =  / ރަނގަޅުގޮުތގަިއ ކަލޭމެްނ ދޭތަކެިތ

 އުޖޫރަ.    =  ްވެރިވާށެވެ.!  تقوىއަށް  الّلوއަދި ކަލޭމެނ      =  އަދި ކަލޭމެްނ

 އީ. الّلو تعاَلދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުްނ       = ކަލޭމެން ުކރާކަންތަކަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެންާވ

 ރަސްކަލާނެގއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ހަމަވުމަށްފަހު އަލުންވެސް އެދެީމހުްނ  ِعّدةއަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ އަނބީން ަވރިކޮށް އެކަނަބލުންެގ  (232)

ވެރިން އެމީހުންނާ ެއަކނބަލުން އިނުން މަނާ ނުުކރާށެވެ! އެމީހުންގެމެުދގަިއ  َوَِل ކުރަންާޏ ކަލޭމެން  َقْصدُ އިންނަން 
ދުވަހަްށ  آخرةއަށާއި  الّلوވެ ހަމަޖެިހގެންވަންޏާ އެއްގޮތަކަްށވެސް އެަކން މަނާ ނުކުރާށެވެ!  قبولރުހި 

ދެއްވަނީެއވެ. ެއގޮތް ަކލޭމެންނަްށ  نصيحةއާއި  الّلو وعظއީމާންވާކަމުގައިވާީމހާ އެފަދަ ކަންަތއް ނުކުޅައުމަްށ 
 ދެނެވޮޑިގެންެވެއވެ. އަދި ަކލޭމެންނަކަށް ނޭނގެެއވެ.  الّلوކަންބޮޑެވެ. އަދި  طَاِىرރަނގަޅުވެފައި އަދި 

އަދި ދަރިންނަށް ފުިރހަމަކޮށް ިކރުދިނުމަށް އެދޭ ީމހަކުވިްއާޔ އެކުދިންގެ މައިްނ އެކުދިންނަށް ުފރިހަަމ  (233)
ދެއަހަރުވާންދެން ކިރުދޭށެވެ! އަދި އެދުވަސްަވރު ެއއަްނހެންމީހާއަށް ކާންދިނުމާ ހެދުންދިނުން ދަރިފުޅުެގ 

ކުރުން އޮންނާނީ އެފެންވަރުެގ  خردށްފަިއވާނަމައެވެ. މިބުނާ ބައްޕަގެމައްޗަށް ވާޖިުބވެގެންވެެއވެ. މިއީ މަންމަ ަވރިކޮ
އަަކށް އޭނާއަްށ ނުއުފުޭލވަރުެގ ުބރައެްއ ނުޖައްސަަވއެވެ.  نفسއަންހެނުންނަށް ުކރާ ފެންަވރަށެވެ. އަދި އެއްވެްސ 

ާހއަށްެވްސ ދިނުމުގައި ފިރިހެންމީާހއީ ނުފޯާރ މީހަކު ަނމަ އެމީހަކަށް ޯފރާވަރަެށވެ. އަންހެންމީ خردއެބަހީ 
ކެތްތެރިވެވޭީނ އޭނާއަްށ ވާަވރަށެވެ. އެއްވެްސ މަޔަކަްށ އޭާނގެ ދަރިފުޅުެގ ސަބަބުން އުނދަގޫ ުނލިބޭ ހުށިކަމެވެ. 
އެބަހީ ދަރިފުޅުެގ މަންމަ ދަރިފުޅަށް ިކރުދީ ބަލަްނއިންދާ އޭާނ ބަލަން ނުދީ އެހެންމީހަކަްށ ދަރިފުޅަށް ިކރުދިނުމަާށ 

މަންމައަށް ަވރަށް ހިތްދަތިވާެނއެވެ. އަދި ބައްޕައަށް ދަރިފުޅު ެބލެން ނެތުމާއެކު ދަރިުފުޅ  ބެލުމަށް ދިނުމެވެ. އޭރުން
ބައްޕަ ބޮލަށް ަޖހާފައި މަންމަ ިދއުމެވެ. މިދެގޮތްވެްސ އެވަީނ ނަހީވެިވގެންނެވެ. ެއގޮތުން ބައްޕައަްށ ދަތިވާނެއެެވ. 

ެއ  حكمއަށް އަންނާނެއެވެ. ބައްަޕއަށް އޮްތ  مقامބަްއޕަގެ  އަދި ބައްޕަ ދުނިޭޔގަިއ ނެތްނަމަ ދަރިފުޅުގެ ވާރުަތވެރިން 
ުކރެވިގެްނ ދަރިފުޅަްށ ކިރުދިުންނ  مشورةވެރިޔާއަްށ އޮންނާނެެއވެ. އަިދ ބައްަޕއާިއ މަންމައާިއ ދެފަރާތް ރުހެިވ  وَل

ވެ. އަިދ މަންމަ ފިަޔވަިއ ކޮށްފިްއޔާވެްސ ހަމަ ރަނގަޅެވެ. ެއދެމީހުންގެމައްޗަށް ކުށެއްނެތެ قصدހުއްޓާލުމަްށ ދެމީހުން 
ކުރާނަމަެވސް ހަމަ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ ިކރުމައިންނަްށ  َقْصدُ އެހެންމީހަކު ަލއްވައި ަދރިފުޅަށް ކިރުދޭން 

ވެިރވާށެވެ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭެމްނ  تقوىއަށް  الّلوދޭވަރުެގ އުޖޫަރ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ދެންާޏއެވެ. އަދި ަކލޭމެން 
 ބައްަލވާވޮޑިގެންވާކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ! الّلوންތައްަތކަށް ކުރާ ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ްއަދި ކަލޭމެންގެ ެތރެއިން މަުރވެގެންދާ ފިރިހެނުނ     =  އަިދ

 އެމީހުން އަނބީންތައް ދޫކޮށްފައިދާ.    =  ެإنتظارތަކަށް  نفسއެކަނބަލުން ެއކަނބަލުންގ 

ةކުރާށެވެ! )  ަގއި ތިބޭެށވެ!( ِعدَّ         = .ްަހތަރުމަހާިއ އަިދ ދިހަުދވަސ        = 

  ހަމަެވއްޖެއްޔާ. عّدةފަހެ ެއކަނބަލުްނ      =.ެފަހެ ަކލޭމެންގެމައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވ     

  އެކަނަބލުން ުކރިކަމަކާމެދު. =  =  ތަކަށް. نفسެއކަނބަލުންެގ       = 

 ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން.    ިالّلو تعاَل.އަދ          =  މޮޅަްށ  خَبކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކުެގ

   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  .ެއަދި )އޭ ފިިރހެުނންނޭވެ!( ކަލޭމެންގެމައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވ   

     =.ްކަލޭމެން ުހރަހެޅި އެއްޗަކުނ          ިުކރުމުގެގޮތުން އެަބީހ  ِخْطَبةއަންހެނުންނާއ

  އިނުމަށް އިާޝރާތްކުރުުމގެގޮތުން.   =.ްނުވަތަ ކަލޭމެން ވަންހަނާކުިރ އެއްޗެއ      = 

  ތަކުގައި. نفسކަލޭމެންގެ ހިތްތަުކގައި ަކލޭމެންގެ     = ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  الّلو

 ކަލޭމެން.   = ްހަނދާންކުރާނެކަން.ނިކަންހުރެ ަކލޭމެން އެަކނބަލުނ    =  އަިދ

ނުކުރާށެވެ! / ނުވަަތ  َوْعدُ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ ޒިނޭކުރުމަށް  =    އެހެނެއްކަމަކު.

ނޑައަޅާ އިންނަން ނުބުނާށެވެ!   ކަ   = .ީހަމަެއކަނި ަކލޭމެން ބުނުްނ މެނުވ      = 

 ِعَبارةރަނގަޅުބަހެއް. )މިސާލަކަށް: ކަމަނާ ހާަދރީއްޗޭ / ކަމަާނއާއިއެކު އުޅުން ހާދަ ރަނގަޅޭ. މިފަދަމިފަދަ 

  ބުނުމެވެ.   =  ނުުކރާށެވެ. قصدއަދި ކަލޭމެްނ      =  ކޮްށ ނިންމަން. َعْقدُ ކާވެިނ 

            =  ة  ހަމަވެއްޖައުމަށްދާންދެން. ِعدَّ   =  !ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ   

  =  ްދެނެވޮޑިގެންވާކަން. الّلوހަމަކަށަަވރުނ      = ެތަކުގަިއވާ ތަކެތި. نفسކަލޭމެންގ    
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 ިބރުވެތިވާެށވެ!ފަހެ ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް  =   = !ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ     = 

ނުދެއްވާ ކޯފާމަުޑ  ُعُقوبَةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ ކުއްިލއަކަށް =    އީ. الّلوހަމަކަށަވަރުން 

 ކަލާނގެއެވެ.

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި ކަލޭމެްނގެތެރެއިްނ ފިރިމަުރވެފަިއ ދުނިޔޭގައިތިިބ އެމީހުންގެ އަނބީން އެމީހުްނގެ ިފރިްނ  (234)

އެވެ. އެދުވަސްަވުރ  ِعّدةގައި ިތބޭށެވެ! އެއީ ފިރިަމރުވިމީާހގެ  ِعّدةމަރުވިދުވަހުން ފެިށގެން ހަތަުރހަމާއި ދިހަދުަވސް 

އެމީހުން ޒީނަތްތެރިވެޭވކަންތައްތައްުކރުން މަނާވެގެންެވއެވެ. ރީތި ފޭރަންލުާމއި ސެންޓްޖެހުމާއި އަނދުންއެޅުމާިއ 

ހަމަވުމުްނ  ُمّدةއަދި މިނޫންވެސް ރީތިވެ ޗާޫލ އެްއވެސްކަމެއްުކރުން ުހއްދައެްއ ނޫނެވެ. ދެންފަހެ ެއކަނބަލުންެގ އެ 

 َمْسؤلތެރިވެ ރީތިވުމުެގގޮތުން ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ކުރާ ކަންތަަކކީ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ އެކަނބަލުން ޒީނަތް

ދެނެވޮޑިގެންާވ  خَبއީ ކަލޭމެން ކުާރކަންތައްތަކުގެ  الّلوވެގެންވާމީހުންގެަމއްޗަށް ކުށެއް އޮްތކަމެއްނޫނެވެ. އަދި 

 ކަލާނގެއެވެ. 

އަންހެނުންނާިއ އިުނމާއި ބެޭހގޮތުްނ ކަލޭމެްނ ހުަށހަޅާ ނުީސާދ  ހަމަުކރުމަށްތިބޭ  ِعّدةއަދި ފިރިަމރުެވ  (235)

ވަންހަނާކޮށްފައި ބޭްއވުމަކީވެްސ  خيالހުށަހެޅުންތަކަކީ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް ކުެށއްއޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ުނވަތަ އެކަމުެގ 

ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوްނ ކުށެއްއޮތް ކަެމއްނޫނެވެ. ކަލޭމެްނގެ ހިތްަތކުގަިއ އެކަނަބުލންމަތިން ހަނދާންކުރާނެކަ

 وعدކަމެއްކުރުމަށް  فَاِحشނުކުރުން ހުއްެޓވެ. އެބަހީ  وعدއެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުންނާ ިސއްރެްއގެމައްޗަށް 

 –މިސާލަކަްށ  –ނުކުރާށެވެ! ހަމަެއކަނި ރަނގަުޅ ބަހެްއ ބުނުންމެނުވީެއވެ. ިއންނަން އެދޭކަަހަލ ބަހެްއ ބުނުްނ 

ةއެކުއުޅުމަށް ހާދަ ރަނގަޅުވާނެއޭ މިފަދަމިފަދަ ބަހެއް ބުނުން މައްސަލައެއްނެެތވެ. އަދި  –ހާދަރީއްޗޭ  ހަމަެވ  ِعدَّ

 الّلوތަުކގައިާވ ކަންތައްަތއް  نفسކުރުްނހުއްދައެއްނޫެނވެ. އަިދ ކަލޭމެންެގ  َعْزمުކރުމަށް  َعْقدނުނިމެނިސް ކާވެނި 

 الّلوްނވެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގެއަްށ ިބރުވެތިވާެށވެ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ! އެހެ

 އީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ ، ކޯފާމަޑުވެގެންާވ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ!
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ެކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ކުށެއްނެތެވެ. / ފާފައެއްނެތެވ      =  ކަލޭމެްނ

 އަންހެނުން ވަިރކުރުމަކުން.     =  / .ްވުމުގެުކރިން. مِجَاعُ އެކަނބަލުންގައި ީބހުމުގެކުރިނ  

     =  ްނޑައަޅަިއނުދޭ.ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށ  ކަ  =  އެއް / ކާވެނިރަެނއް. فرض 

  =  ްَعةއަދި ަކލޭމެން އެކަނބަލުންނަށ  ދޭށެވެ! ކޮންމެވެސް އަގެްއހުިރ އެއްެޗއްދޭށެވެ! ُمت ْ      

    =.ެއަތްމަތިތަނަވަސްމީހާ އޭނާގެ މިންވަރުގެަމއްޗަށެވ            = އަދި އަތްމަތި ދަތިމީހާ އޭނާެގ

 މިންވަރުގެ މައްޗަެށވެ.        = .ެބޭނުންކުެރވޭ ރަނގަޅުއެްއޗެކެވ          

 އެއްެގގޮތުން. حقّ ތެރިންނަށްވާ  إحسان=       ވަިރކޮށްފިއްޔާ.އަދި ކަލޭމެްނ އެކަނބަލުްނ    

      ާވުމުގެކުރިން. مِجَاعއެކަނބަލުންނ       =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ

ނޑައަޅާ ދީފައިވާ.  އެކަނބަލުންނަށް ކަ  =.ްކާވެނިރަެނއ       =  ފަހެ އެހެންވެއްެޖއްާޔ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަނުެގ ދެބައިކުޅައެއްބައިދޭެށވެ.    ކަ  =  ްުކރިއްާޔ މެނުވީ.َعُفوއެކަނަބލުނ  

   =  ުކރިއްޔާމެނުވީ. َعُفوނުވަަތ އެމީހަުކ        =  އެމީާހގެ އަތުގަިއ

 ކާވެނީގޮށްވާ.    =  ކުުރން. َعُفوءއަިދ ކަލޭމެްނ     =  ެވރިކަާމިއ  تقوى

   ގާތްކަންބޮޑެވެ.     =   އަދި ކަލޭމެންގެމެދުގަިއވާ މާތްކަމާ ރަނގަޅުަކްނ

  ހަނދާންނައްތައިނުލާށެވެ!  = އީ الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ .          = ކަލޭމެންކުާރ

 ކަންތައްތަކަށް ބަްއލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.      = ކަލޭމެން ނަމާދުތަުކގެމައްަޗްށ

 ރައްކާތެިރވާށެވެ!       = .ިއަދި މެދުނަމާަދށާއ       = ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

 އަްށ ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ! / އަޅުކަންކުރާށެވެ! الّلوކަލޭމެން      = ( .ާَعُدوّ ފަހެ ަކލޭމެން ިބރުވެތިެވއްޖެއްޔ 

 އެއްގެ ަފރާތުން.(        = އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަފއިމަގުގައްާޔ ސަާވރުވެގެންނެވެ. )އެބަހީ، ހަނގުރާަމ

 ََ                                  
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 އަށް ުކރިމަތިލެޭވގޮތްނުވެއްޖެްއޔާވެސް ެޖހުނު ިދމާއަކަށް ނަމާދުކުރާށެވެ! قبلةގަދަވެ      =  ދެންފަެހ

 އަމާންވެއްޖެއްޔާ.      = ަނާމުދ  ންقواعدކުރާށެވެ! އެަބހީ ދެންހަަމ  ِذُكرއަށް  الّلوފަހެ ކަލޭމެްނ

 ކުރާށެވެ!      .ްެއކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ަދސްކޮށްދެއްވިގޮތަށ       

  ކަލޭމެނަށް އެނޭގކަމުގައިނުާވ ތަކެތި.=

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ނުެވ އެަކނބަލުން ަވރިކުރުމަީކވެސް ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  مِجَاعކަލޭމެން މީހުންާނ އިނދެފައި އެކަނބަލުންާނ  (236)

ނޑައަޅާ ނުނިންާމ އޮތްނަަމ އެކަނަބލުންނަްށ  ކުށެއްއޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނުވަަތ ކާވެިނ ރަނެްއ ރަނގަޅަްށ ކަ
 ބޭނުންކޮށްލެވޭކަަހލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެކަނބަލުންނަްށ ދޭށެވެ! އެކަން އޮންނާނީ އަތްމަތިތަނަވަސްީމހާނަމަ 

ތެިރ ރަނގަޅުމީހުންނަށް އޮްތ  إحسانއޭނާގެ މިންަވރަށެވެ. އަިދ އަތްމަިތ ދަތިމީހެއްނަަމ އޭނާެގ ިމންވަރަށެވެ. އެީއ 
 އެއްނޫނެވެ. އެދެވޭަކމެއްގެގޮތުގަެއވެ.  فرضއަީކ  حكمއެއްގެގޮތުންނެވެ. މި  حقّ 

ވުމުގެކުރިން. އެކަނަބލުންނަށް ރަްނ  اعمِجَ އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ! ަކލޭމެން މީހުންާނ އިނދެާފ އެކަނަބލުްނނާ  (237)
ނޑައެޅިފައިވާ  އެކަނބަލުން ވަރިކޮށްފިއްޔާ ދެން ކާވެިނ ރަނުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އެކަނބަލުންނަށް ދޭށެވެ!  حالކަ

އެއީ ެއކަނބަލުން ދެްނއޮތްބައިވެްސ މާފުނުކުރިްއޔާއެވެ. ުނވަތަ ކާވެީނގެ ގޮށް އެީމހާެގ އަތުގަިއވާމީާހ އެބަީހ 
ކުރިއްޔާމެނުީވއެވެ. ޭއރުން ވާނެގޮތަީކ ފިިރމީހާ ކާވެނިރަން އެކަށް ެއއަންހެންމީހާއަށް ދޭީނއެވެ.  معافރިމީހާ ފި

ކުރުްނ  عفوން މިވަނީ އޭނާޔަށް ދީފައެވެ. އަދި ކަލޭމެން ކަންކަމުގައި  قرآنކަން  حقّ އެކަމަކު އޭގެ އެއްބައިދިނުމުގެ 
ވެރިކަްނ ކަލޭމެްނ  َفْضلُ ވެރިކަމާ ގާތްކަންބޮޑެވެ. އެގޮްތ ރަނގަޅެވެ. އަިދ ކަޭލމެންގެމެދުގައިވާ މާތްކަމާިއ  تقوى

 ދެކެވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلوހަނދާންނައްތައިނުލާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ުކރާ ކަންަތއްތައް 

މެދުނަމާދަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ! އަިދ ކަލޭެމްނ  ކަލޭމެން ނަމާދުތަކުގެމަްއޗަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ! އަދި  (238)
ނޑައެޅިގެން   އަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ! ނަމާދުގަިއ ކިޔަަމންތެރިވާށެވެ!  الّلوކަ

  ވުމާެއކުވެސް ގިނަޭބކަލުން ެދކެލަްއވާގޮތުގަިއ ެއީއ  إختالفދަންނައެވެ! މެދުނަމާދަކީ ކޮންނަމާދެއްކަމާމެުދ
 . والّلو أعلمގަދަކަމެވެ.  ނަމާދެވެ. ދަލީލުގެގޮތުން  َعْصر

ން ނަމާދަށް ނުތިބެވިއްޖެއްޔާ ފަިއްނ  قواعدންގެ ަފރާތުން ބިުރވެތިވެގެްނ  َعُدوُّ ފަހެ ކަލޭމެން  (239)
ވެްސ ނަމާދުކުރާށެވެ! އެމީހަކަްށ ުކރިމަތިލެވުުނ ދިމާއަކަްށ  حالހިނގައިފާދާއިުރގައްާޔއި އަދި ަސވާުރވެގެންާވ 

ްނ  قواعدންގެ ކިބައިން އަމާންވެގެްނވަންޏާ ހަމަ  َعُدوُّ އެމީހަކު ުކރިމަތިލަިއގެން އިާޝރާތްކުރަމުންނެވެ. ދެން 
ކަންތައް އެަކލާނެގ އަށް އަދާކުރާށެވެ! ަކލޭމެންނަށް މީގެކުރީގައި އެނގިގެން ނުވާ  الّلوނަމާދުތައް ފުރިހަމަކޮށް 

 ކުރާށެވެ!  شكرކަލޭމެނަށް އުގަންަނވައިދެއްިވކަމަށްޓަކައި އެކަލާނގެއަށް 

މިއާޔަތުްނ  ކަން  أهًيّتފަސްނަމާދަށް ދެއްވާފައިާވ  فرضގަިއ  إسالم دينންނޭވެ!  ُمْسِلمُ * ޭއ މާތްވެގެްނވާ 
 ހިތްވަުރކުރަްއވާށެވެ!ނަމާދެއް ދޫނުކޮށް އަދާުކުރމަށް  فرضއެކަނިވެސް ހާމަވެއެވެ. ވީމާ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ަކލޭމެންގެތެެރއިން މަރުވެގެންާދ މީހުން.އަިދ     =   ައިދ

 އެމީހުން އަނބީންތަކެއްދޫކޮށްފާދިޔަ.   =  އެފިރިން މަރުވުމުގެުކރިން އެމީހުްނެގ

 ކުރުްނ ުހއްޓެވެ. وصّيةއަނބިންނަށްޓަކައި          = )ްنَ َفَقةއެއްއަަހރުވަންދެން )ަމއްތިޔާެގ މުދަލުނ 

  ދިނުން.  = .ފިރިމީހާގެ( ގެއިން ނެރުަމކާނުލަިއ(       = )ްފަހެ އެކަނަބލުން )އަމިްއލައަށ

  ނުކުމެއްޖެއްޔާ.      .ެފަހެ ަކލޭމެންގެމަްއޗަކަށް ކުށެއްނެެތވ       = އެކަނބަލުްނ

 ކުރިމަކަމާމެދު.         =  ައަށް. نفسހެޔޮކަމުގެެތެރއިން ެއކަނބަލުްނ އަމިްއލ    

   = ިވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. حكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلوއަދ      =  އަދި ވަރިުކރެުވުނ

 އަންހެންމީހާއަށް ުހއްޓެވެ.        =  ިَعةُ ރަނގަޅުގޮތުގައ ދިނުން. )ފޭރާމާ ކާނާދިނުން އަދި  ُمت ْ

  މިނޫންވެސް.(         =އެއްެގގޮތުން. حقّ ވެރިންނަށްވާ  تقوى        

 ކޮށްދެއްވަީނ އެފަދައިންނެވެ. بَ َيانކަލޭމެނަށް  الّلو تعاَل =  =.ްއެކަލާނެގ އާޔަތްތައ      

 ކުރޭތޯ. فكرކަލޭމެން ބުއްދިކޮށް =    =  ޭއެވެ!( ކަލޭގެފާނަށްއެނިގވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ؟ رسول الّلو)އ 

        =  ެތައް. خَبނުކުތްމީހުންގ     = .ްއެމީހުންގެ ޮގވަތިގެދޮރުނ     = 

 އެއީ އެތައްާހސްބައެކެވެ.     =.ްމަރަށްބިރުނ      = އެމީހުންނަްށ  الّلو تعاَل

  ކަލޭމެން ަމރުވާށެވެ.!= އެންގެވިއެވެ.      = .ެދެން ެއކަލާނެގ އެމީހުްނ ދިުރއްވިއެވ    

  =  ަވންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނގެއެވެ. َفْضلَ އީ  الّلو تعاَلހަމަކަަށވަރުްނ       = 

 މީސްތަކުންގެމައްޗަށް.         = .ްއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ ގިނަމީހުނ       

  ނުކުރެއެވެ. شكر=
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
އޭ ފިިރހެނުންނޭވެ! ކަލޭމެްނގެތެރެއިްނ އަނބީްނ ދޫކޮށްފަިއ ަމރުވެގެންދާމީހުްނ އެމީހުްނ ަމރުވުމުެގ ުކރިްނ  (240)

ދިނުމަށާިއ އަިދ މަރުިވ ިފރިހެންމީހާެގ ެގއިްނ  نَ َفَقةއެމީހުންެގ އަނބީން އެއްައހަރުވާންދެްނ މައްޔިާތެގ މުދަލުްނ 

 نفسކުރުްނހުއްޓެވެ. ދެްނ އެކަނަބލުން އަމިްއލަައށް ނުކުމެގެންފިނަމަ، އަދި އެކަނބަލުން އަމިއްަލ  َوِصّيةނުނެރުމަށް 

 َمْسؤلލޭމެން އަށް ެއކުާރ ކަންތައްަތކާއިމެުދ ޒީނަތްތެރިވުާމ ސެންޓްޖެހުާމ އަނދުންއެޅުމާ މިބާވަތުެގ ކަންކަމާމެުދ ކަ 

ވާމީހުންނާމެުދ  خالفއީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅާ  الّلوވެރިންގެ މަްއޗަށް ކުށެއްނެތެވެ. ފާފައެއްނެތެވެ. އަދި 

ތެރިކަމާެއކު ކަންތައްަތްއ  حكمةބަދަލުހިތްޕެވުމުގަިއ ގަދަފަދަވަންތަެވވޮޑިގެންވާ އަިދ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެމެދުގައި 
 ހިންގަވާ ކަލާނެގއެވެ. 

َعةُ އަދި ަވރިވެވިަފއިާވ އަންހެނުންނަްށ ރަނގަޅުގޮުތގަިއ  (241) فَ َقةދިުނމީ ފޭރާމާިއ  ُمت ْ ََ ެވރިންނަށްާވ  تقوىދިނުމީ  َن

 ވުމަށްފަހު ަވރިކުެރވުނުމީހާެގ ވާހަަކއެވެ.( مِجَاعُ އެކެވެ. )ދަންނައެވެ! މިއާޔަުތގަިއ މިވަނީ އަނބިމީާހއާއި  حقّ 

 بَ َيانކޮށްދެއްވިފަދައިން އެކަލާނެގ އާޔަތްތައް ކަލޭމެންނަށް  بَ َيانތައް  حكمއަންހެނުންނާބެހޭ މި  الّلو تعاَل (242)

 ކޮށް ހެދުމަށްޓަކަެއވެ.  فكرކޮށްދެއްވަނީ ަކލޭމެން ވިސްާނ 

ގެްނ ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި  خَبއެވެ! އެމީހުންގެ ގޮވަތިގެޮދރުން ނުކުމެގެން ިދޔަމީހުންގެ  رسول الّلوއޭ  (243)

 طَاُعونގެބަޔަކުކަުމގައިިވއެވެ. އެީއ އެތަްއހާްސ ބައެކެވެ. އެމީހުްނ ދިޔަީއ  َبىِن إْسَرائيلއެމީހުންނަީކ  ؟ފައިވޭތޯއެވެ.

އަށް ދިއުމުްނ  ِجَهادއެވެކިޔާ ަބލި އެބަީހ ކޮެލރާގެ ވަބާ ރަށަށްެޖހުމުން މަރުވެާދނެތީ މަރަށްބިރުންނެވެ. ނުވަތަ 

ކުރުަމށް ފިލަންދިއުމާއެވެ. ެއއީ ފަހުން މިއަންަނ އާޔަތްތަްއ  ِجَهادލާށެވެ. ބޮޑަށް ވައްަތރީ މަރުވެދާނެތީ އެކަމަށް ފި 
 . والّلو أعلمކުރާގޮތެވެ.  دليل

އެމީހުންނަށް މަރުވުން ނިާޔކުރަްއވައި ެއމީހުން މަރުއްަވއިފިއެވެ. ދެން ައލުންވެްސ  الّلو تعاَلދެންފަހެ 

ީއ  الّلو تعاَلބޭކަެލއްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިންނެވެ. ހަމަކަށަަވރުން  نىبއެމީހުން ދިރުްއވައިފިެއވެ. އެއީ 
 ނުކުރެެއވެ.  شكرމީސްތަކުންގެމައްޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަކަމުގެެވރި ަކލާނގެެއވެ. އަދި ެއކަމަކު ގިނަީމހުން 

  ެجهادގެ މަގުަގއި  الّلوއްވަނީ: ން ފާހަގަކުރަ َعاملއެްއކަމުގައި ަބއެއް  مقصدމިވާހަކަ މިތާ ބަޔާންުކރެްއވުމުގ 

ެގ  الّلوކުރުމަށް ބިރުނުގަތުމަށެވެ. ކޮންމެގޮަތކުންނަމަވެސް މަރުްއވުމާއި ދިރުްއވުމުގެ ބާުރވަނީ ހަމައެކަނި 

ކުރުމުގެެތރޭަގިއ  جهادގެމަގުގައި  الّلوއަތްޕުޅުގައެވެ. މަރުގެ ވަގުތުޖެހުމުން ކޮންމެތާކުތިއްބަސް ަމުރވާނެއެވެ. ވީިއރު 

 َعَذابވީމީހަކަށް ކައްވަޅުެގ  شهيدކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ  جهادގެމަުގގަިއ  الّلوވުން ބުއްިދވެރިކަްނ މާބޮޑުކަމުގައެވެ. މަރު

 ގެކޮޅެއްނެތެވެ. نعمةދުވަހުން އެމީހުންނަށްުހރި  آخرةއެއްވެސް ޯނވެއެވެ. އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ްގެމަގުަގއި ހަނގުރާަމކުރާށެވެ! الّلوއަދި ކަލޭމެނ    = އަދި ކަލޭމެްނ

 ދަންނާށެވެ!        = އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

   =  ެ؟ ކާކުހެއްޔެވ      = އަށް ދަރަންޏެއްދޭނީ. الّلو      =  ރަނގަޅުވެގެްނާވ

 ދަރަންޏަކުން.     =.ްދެން އެަކލާނެގ އެީމހަކަށް އިުތރުކޮށްދިނުމަށ       = 

 ގިނަވެގެންވާ އިތުރުކޮށްދިނުމަކުން.    =  ިރިޒުގު ދަތިުކރައްވާ އަިދ  الّلو تعاَلއަދ

 ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ.        = ްއަށެވެ  حضرةވުންވަނީ އެކަލާނގެ  ُرجوعއަދި ކަލޭެމނ.     

      =  خَبއެވެ! ބޮޑެތިބޮޑެތި މަތީމީހުްނނަށް ކަޭލގެފާނު ނުބަްއލަވަމުތޯެއވެ؟ އެީމހުންެގ  رسول الّلوޭއ 

   އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަމުޯތަަ އެވެ؟   =  .ެބަނީއިސްރާއީުލގ      =  موسى عليو

  ގެ ފަހުން. الّسالم     =  ާބޭކަލަކަށް އެމީހުން ދެންނެވިހިނދުން. نىبއެމީހުންނަށްވ       

  = / !ެނޑުގެމެންނަށް ރަސްަކލަުކ ފޮނުއްވާނދޭވ  ރަްސކަލަކުދެްއވާނދޭވެ!އަޅުގަ        =  

ނޑުމެން   ގެމަގުގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް )ލީޑަރަކަށް.( الّلوއަޅުގަ  = ެބޭކަލަކު( ވިދާޅުިވއެވެ. نىبއެބޭކަލަކު )އ  

    = ަކލޭމެން ުފރަގަސްީދ ފިލަިއގެން ިދއުން ާގތްވެގެންނުވޭހެްއޔެވެ؟           

  ކުރެވިއްޖެއްޔާ. َفرضُ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ހަނގުރާމަ  =   = .ްކަލޭމެން ހަނގުރާމަ ނުކުރުމަށ   

 އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. =    =  އަުހރެމެން ކީްއވެގެންހެއްެޔވެ؟         = 

  ެގ މަގުަގއި ހަނގުރާަމ ނުުކރާންވީ. الّلوއަހުރެމެްނ      =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވަީނ

  ނެރެވިފައެވެ.    = .ްއަހުރެމެންގެ ގޮވަިތގެދޮރުނ      = .ިއަދި އަހުރެމެްނގެ ދަރީންނާއ   

      =  ަކުރެވުނުހިނދުން. فرضދެންފަހެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ ަހނގުރާމ   = އެމީހުްނ

 އޭގެތެރެއިން މަދުަބޔަކުމެނުވީ.  =    ފުރަގަސްދީފިއެވެ.   = ިއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلوއަދ

 ކަލާނގެއެވެ.      =.ުއަނިޔާވެރިންނާމެދ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ީއ  الّلوގެމަގުގައި ަކލޭމެން ހަނުގރާމަ ކުރާށެވެ! އަދި ހަމަކަށަަވރުން  الّلوއޭ މީސްތަކުންނޭވެ!  (244)

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަިދ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ! 

ނޑާިއ މުދާވެއެވެ.  الّلوއަށް ރަނގަޅު ދަރަްނޏެއްދޭީނ ކާކުެހއްޔެވެ؟  الّلو (245)  الّلوއަްށ ަދރަނިދިނުމުގައި ހަށިގަ

ނޑު ދޫކޮށްލުމާިއ އަދި ތިމާެގ މުާދ  ގެމަގުގަިއ ހޭދަުކރުްނ ހިމެނެއެވެ. ދެން އެކަލާނެގ  الّلوގެމަގުގަިއ ތިމާެގ ހަިށގަ

އެތައްގުަނޔަކަށް އިތުުރޮކށްދެއްވާހުއްޓެވެ. ެއހެނީ މުދާ ގިނަކޮށްދެއްވުމާިއ އަިދ  ގައި އޭގެ ަފއިދާ ُمَقاِبلُ އެދަރަނީގެ 

ގެ މިްނވަރުގެެތރޭގަެއވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ހިންގަާވ ކަމެކެވެ. އަިދ ކަލޭމެން އެނުބިރ  الّلوމަދުކުރެއްވުން ވަނީ ހަމަ 

 އަށެވެ.  حضرةވުންވަނީވެސް ހަމަެއކަލާނެގ  رجوع

)މަތީމީހުންެގ  خَبންގެ  َأْشَرافގަިއ އުޅުނު ބޮޑެތި  َبىِن إْسَرائيلއަށްފަުހ  موسى عليو الّسالم އެވެ! الّلورسول އޭ  (246)

ނުވަަތ  َصْمِوْيلއާއަށް ދެންނެވިެއވެ. އެއީ  َنىب ވާހަކަ( ަކލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެްނ ނުވޭތޯއެވެ. އެީމހުން ެއމީހުންގެ 

އާއަްށ ދެންނެވިެއވެ. ައހުރެެމްނ  نىبން ލިއުްއވާފައިވެެއވެ. އެމީހުްނ ެއ  َعاملِ އެްއ އޭ ިކޔޭ ބޭަކލަކުކަމުަގއި ބަ  مشعون

ާއ  نىبގެ މަގުގަިއ ހަނުގރާމަކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށް ލީޑަރެްއގެގޮތުން ރަސްަކލަކު ފޮނުްއވާނދޭވެ! ެއ الّلو

އްޖެއްޔާ ހަނުގރާމަ ކުރުމަށް ަކލޭމެްނ ކުރެއްވި فرضއެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ހަނުގރާމަ 

ގެމަގުަގިއ  الّلوނުޭވހެއްެޔވެ؟ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ައހުރެމެން  ފުރަގަސްދީފިލަިއގެން ދިއުން ގާްތވެގެން

ހަނގުރާމަނުުކރާންވީ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންނާއި އަހުރެމެންެގ ދަރިންވެްސ މިވަީނ 

 ވަިތގެދޮރުތަކުްނ ނެރެވިފަެއވެ. އަހުރެމެންެގ ގޮ

ކުރެއްވުމުްނ އެމީހުންކުެރ މަދުބަޔަކުމެނުީވ ފުަރގަސްދީާފ  فرضދެންފަހެ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ހަނުގރާމަ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوދިޔައީއެވެ. އެމީހުްނވީ އަިނޔާވެރިންކަުމގައެވެ. އަދި އަނިާޔވެިރންނާއިމެދު 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ާއ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. نىبއަދި އެމީހުންެގ    = الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ .  

      = .ެހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށް ފޮނުްއވައިފިެއވ     =  طَاُلوتُ ރަސްަކލަކުކަމުގަިއ 

.    = .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ        = އޭނާޔަށް ެވރިކަން އޮންނާންވާީނ

 އަހުރެމެންެގ މައްޗަށް. =  ؟ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ      =  ާކަންބޮޑެވެ. حقّ އަދި އަހުރެމެްނ މ 

     = .ްއޭނާޔަްށވުރެ ވެިރކަމަށ    =.ެއަދި އޭނާއަށް ދެްއވިފައެއްނެތެވ        

 މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަމެއް. =  = ީއާ ވިދާޅުވިއެވެ. نىبއެކަޭލގެފާނު އެބަހ           

 ުކރައްަވއިފިއެވެ. خاصّ ުކަރއްވާ  إختيارއޭނާ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ =    =  އަިދ

  ތަނަވަސްކަްނ އިތުުރކޮށްދެއްވާފަިއވެއެވެ.އެކަލާނެގ އޭނާޔަްށ         =  ގެގޮތުން. ِجْسمُ ާއއި  ِعْلم 

        =  ިއެކަލާނގެ ވެރިކަންެދއްަވއެވެ. الّلوއަދ     =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ

 އަޅަކަށް.      = ިީއ ދެއްވުންަތއް ތަނަވަސްެވގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. الّلوއަދ 

     =  ެާއ ވިދާޅުވިއެވެ. نىبއަދި އެމީހުންނަށް އެީމހުންގ   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  އަކީ. دليلއޭނާގެ ެވރިކަމުގެ       = ްގެނެސްދެއްވުމެވެ. تَابُوتُ އެަރސްގެފާނު ކަލޭމެނަށ   

  = .ެއޭަގއި ހަމަޖެހުމާިއ މައިތިިރކަންވެއެވ     =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ  

 އަދި ހުރި ބާކީަތކެއްޗާއި.=         = ދޫކޮށްފައިވާތަކެތީެގ ން  آلގެ  موسى عليو الّسالم

  ތެރެއިން.  =  ިންނާއި. آلގެ  َىاُرون عليو الّسالمއަދ         =  ިيعىن: تَابُوتُ އެފޮށ 

 އުފުއްލަވާނީ ަމލާއިކަތް ޭބކަލުންނެވެ.     = .ެހަމަކަށަވަރުން އެކަންކަމުގަިއ ވެެއވ    

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެންނަށްާވ = ކަލޭމެންނަީކ =     އާިއ ހެކި. دليلކަ

  ންކަމުގަިއވަންޏާ. مؤمنތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ، 

 

                                 

                                    

                                     

                     



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 2 6   

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ކަލޭމެންނަށް ރަސްކަލަުކ  الّلو تعاَلއާ އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ. ހަމަކަަށވަރުން  نىبއަދި އެމީހުންގެ  (247)

ފޮނުއްވައިިފއެވެ. އެމީހުން ދެންެނވިއެވެ. ައުހރެމެންނަށް ވެރިަޔކުކަމުގަިއ އޭނާވާނީ ކޮންފަދައަކުްނ  طَالُوتُ ކަމުގައި 

ވެ. އަިދ އޭާނއަކަްށ މުދަލުެގ ކަންބޮޑެ حقّ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަްށވުެރ ައހުރެމެްނ ެވރިކަމަށް ާމ 

 خاصّ އެރަސްގެފާނު ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  الّلو تعاَلއާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަަށަވރުން  نىبތަނަވަސްކަމެއްވެސްނެތެވެ. އެ 

ނޑުގެ ތަނަވަްސކަން އެކަލާނެގ  ِعْلمކުރަްއވައިފިެއވެ. އަިދ ެއރަސްގެފާނަްށ  إْخِتَيارކުރައްަވއި  އާިއ ހަިށގަ

ީއ  الّلوއެަކލާނެގ ެވރިކަްނ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނާވ އަޅަކަްށ ދެއްވަެއވެ. އަިދ  الّلو تعاَلފިއެވެ. އަިދ ދެއްވައި

 ވަންތަކަން ތަނަވަްސވެވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. َفْضلَ ދެއްވުންތަކާއި 

އަީކ  َعاَلَمةާއ އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ. ހަމަކަަށވަުރން އެރަްސގެފާނުންގެ ރަސްކަމުެގ  َنىبއަދި އެމީހުންގެ  (248)

ންވާ ހަމަޖެހުާމ  حضرةގެ  َربّ ގެނަސްދެއްވުމެވެ. ޭއގެތެރޭގަިއ ކަލޭމެންެގ  تَابُوتُ އަކީ، ކަލޭމެންގާތަށް އޭާނ  دليل

ން ގެންގުޅުއްވާަފިއާވ  آلއާއި ދެބޭކަލުންގެ  المىارون عليو السّ އާއި  موسى عليو الّسالمސުކޫނަތުވެއެވެ. އަދި 

އުފުއްަލވައި ގެންނަވާީނ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންެނވެ. ހަމަކަށަވަރުން ެއކަމުގަިއ  تَابُوتބައެއްތަކެތިވެސް ެވއެވެ. އެ 

 ެވއެވެ. އާިއ ހެިކ ކަލޭމެންނަށް دليلކުރާ  دليلެގ ރަްސކަމުގެމައްޗަްށ  طالوتންކަމުގައިވަްނޏާ  مؤمنކަލޭމެންނީ 

އެވެ ކިއުނު ފޮތުގައި މިއާޔަތުެގ  َمْشُهور تَ ْفِسًن اجلاِمُع ألْحَكام القرآنގެ  قُ ُرُطىب އަކީ ބޮޑުފޮށްޓެއްކަމުގައިވިއެވެ.  تَابُوت

އަށް ބާވައިެލއްވި އެއްޗެެކވެ.  آدم عليو الّسالم الّلو تعاَلއަީކ  تَابُوتލިއުއްވަމުން ލިއުްއވާފައިވެެއވެ.  تفسًن

يعقوب ވިކަމަށްވަީނ  واصلއެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިުހގަިއ އެަކލޭގެފާުނ އަަވހާރަވާންދެްނ ުހިރކަމުގައިވިެއވެ. ދެްނ އެފޮިށ 
ެއްއ ން ގެންގުޅުނީއެވެ. އެމީހުން ހަނުގރާމަ بىن إسرائيلފެންނާކަށްނެތެވެ. ދެން  معلوماتއަށެވެ. އެދެމެދުގެ  عليو الّسالم

ން ުކރިމަތީ ބަހައްޓަީނއެވެ. އޭރުން ކާމިޔާުބވެއެވެ. ދެން މިބައިމީހުްނ އުރެދުމުެގ  عدوّ ކުރަންޏާ އޭތިގެންގޮސް 

އާއި ހަނުގރާމައަްށ  جالوتގެންދިޔައީއެވެ. ދެން  تابوتއާއި އޭނާގެ މީހުން އެ  أمًن َجالُوتގެ  َعَماِلَقة ސަބަބުން 

އާގެ ަބސްފުުޅ  نىبކަތްބޭަކލުން ގެނަސްެދއްވީއެވެ. އެީއ އޭުރހުންނެވި އަށް ަމލާއި طالوتމިވަޑައިގެންނެވި 

ކޮޅާިއ އެަކލޭގެފާނުން ގެްނގުޅުްއިވ  عصاގެ  موسى عليو الّسالم. އޭގެެތރޭގަިއ  والّلو أعلمތެދުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 
މުން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަްށ ފިލާކޮޅުގެ ބައެއްވެްސ ވާކަމުަގއިވިއެވެ. އަިދވެސް..... ކޮންމެއަކަސް އެފޮށިއައު

 ހަމަޖެހުމާއި މައިިތރިކަން އާެދއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ިވަިކވިހިނދުން. طَالُوتُ އަދ     =.ްސިފައިންނާއިގެނ  = އެރަްސގެފާުނ

   ވިދާޅުވިއެވެ.     = إمتحانކަލޭމެން  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަުރން ކޯރެއްމެދުެވރިކުަރއްވަިއ 

 ކުރައްަވއެވެ. ޗެކްކުަރއްވަެއވެ.    = .ާަފހެ އެއިްނ ބޮއިފިމީހ   = ފަހެ އެީއ

 ބައިމީހެއްނޫެނވެ.އަހުރެމެންެގ މީހެއްނޫނެވެ. / ައހުރެންެގ         = .ާއަދި ެއއިން ނުބޯމީހ     

  =  .ެފަހެ ހަަމކަށަވަރުްނ އެީއ ައހުރެމެންެގ މީހެކެވެ. / އަހުރެންެގ ބައިމީެހކެވ       =  ފެްނ

 އަތްގޮށްޓެއްނެިގ މީހަކުމެނުވީ.      =  އަތުްނ އެއަްތގޮށިނެގި.އޭނާެގ    =  ދެންފަެހ

 އެމީހުންުކރެ މަދުމީހަކުމެނުވީ. =     އެމީހުން އެއިން ޮބއިފިއެވެ.        =  ދެންފަެހ

   އެރަސްގެފާނު އެޯކރު ފަހަނަޅައި ދިޔަހިނދުން.   = އަދި އެރަްސގެފާނުންގެ ައިރުހ

 އީމާންވެގެންވާ ީމހުންނާއި.  =( .ެَلْشَكرގެ  طَالُوتއެމީހުން ދެންނެވިއެވ ).ެގެމީހުން ދެންނެވިެއވ    

     = .ެއަުހރެމެންނަށް މިއަުދ ބާރެއްނެތެވ       = އާިއ  َلْشَكرއާިއ އޭނާެގ  َجالُوت

 ކުރާމީހުން ބުންޏެވެ. يقٌن =    ހަނގުރާމަުކރުމަކަށް.       = 

ހެްއޔެެވ؟  مَجَاَعةމަދު ކިތަްއ  =      އާއި ަބއްދަލުުކރާނެ ކަމުަގއި. الّلوހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ 

      =  ެއއްގެމައްޗަްށ ަގދަވެގަތީ. مَجَاَعةގިނައެަތްއ      = ެގ އިޒުނަފުޅަށް. الّلو   

      = ިވޮޑިގެންވަީނ ކެތްތެރީންނާިއެއކުގައެވެ  الّلوއަދ.      =  ީطالوتއަދި އެމީހުން އެބަހ 

 އަށް ނުކުެމ ފާޅުވިހިނދު. ميدان لشكرއާއި އޭނާެގ       = ާއއި. لشكرއާިއ އޭނާެގ  جالوت  

    =  އެވެ َربّ ގެމީުހން ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅަމެންެގ  طالوتއާއި  طالوتއެަބހީ  –އެމީހުްނ!      

  =  ްބާވައިަލއްވާނދޭވެ !ވެއްަސވާނދޭވެއަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކެތްތެިރކަނ!     = ިއަދ

 !އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތަްއ ސާބިތުުކރައްވާނދޭވެ    =  ްވެދެއްވާންދޭ نصرއަދި އަޅަމެންނަށ!  .       

      = ްކާފަރުވީ މީސްތަކުްނގެމައްޗަށ.    =  .ފަހެ މިބައިމީހުން އެމީހުން ަބލިކޮށްފިއެެވ

 ބަލިކޮށްފިއެވެ. لشكرއާއި އޭނާގެ  جالوت      = ގެ އިޒުނަފުޅަށް. الّلو     –  = 

 މަަރއިލައިިފއެވެ. َجالوتއަދި ދާއޫދުގެފާުނ ވަޑައިގެްނ       =  ިއެަކލޭގެފާަންށ  الّلو تعاَلއަދ
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 ވެރިކަން ެދއްވިއެވެ.  =  ިކަާމއި. َنىبއަދ        =  އަދި އެަކލާނެގ

 އެދިވޮޑިގެންނެވިތަކެތީގެެތރެއިްނ އެަކލޭގެފާނަްށ އުގަންނަަވއިެދއްވިއެވެ.         =  ިެގ  الّلوއަދ

 މީސްތަކުންނަށް ުނވާނަމަ.ކުރެއްވުން  ِدَفاعُ     = .ުއޭގެ އެއްބައެްއގެ ކިަބއިން އަނެއްބަަޔކ 

     =.ެނޑު ފާސިދުވެްއޖައީހެވ   ހަމަކަށަވަރުން ބިންގަ      ުالّلوއަދި އެހެނެްއކަމަކ 

  އީ.   =  َވަންަތކަމުގެެވރި ކަލާނެގއެވެ. َفْضل         =ތަކުގެ މައްޗަށް. َعامل  

    =  ީގެ އާޔަތްަތކެވެ. الّلوއެއ      = .ީތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް މިކިަޔއިދެއްވަނ 

   =  ަގޮތުގައި. حقّ ހަމ    =.ީއަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުވަނ         

ނޑައެޅިގެން =   ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންނެވެ. َرسولކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

 لشكرމި  الّلو تعاَلއޭނާގެ ސިފައިންނާއިގެްނ ރަށުން ަވކިވެގެްނ ވަޑައިގެންނެވިހިނދުން  طالوتދެންފަހެ  (249)

އަށް ކިޔަމަންެވގެންވާކަމާިއ ނުވާކަްނ ދެއްކެވުމަށް ފެންޯކރެއް މެުދވެރިުކރައްަވއި އެމީހުްނ  طالوتގައިތިބި މީހުން 
ވިދާޅުީވ މިޯކރުން ހަމައެކަިނ އަްތގޮށިން ނަާގ ފެންއަްތގޮށްޓެްއ ބޮިއލުން ނޫްނ ަވރަކަްށ  طالوتކުރެްއވިއެވެ.  إمتحان

ީމހެްއނޫނެވެ. އަދި އެއިން ނުބުއި މީހުންނީ ައހުރެންެގ  ފެންބޮއި ފެނުގެ ބޭނުންކޮށްފިމީހަކީ އަުހރެން ބައިގެ
ގެ މަދުމީަހުކ  لشكرކޮށްކޮށެވެ. ދެންފަހެ އެ  شكوىއާިއ  طالوتމީހުންނެވެ. އޭުރ އެމީހުންތިބީ ފެންމަދުެވގެން 

ގައިތިިބ  لشكرއާއި އޭނާގެ މީހުން އެކޯރު ަފހަނަޅައި ދިއުމުން. އެ  طالوتމެނުވީ އެކޯރުން ފެންބޮއިފިެއވެ. ދެން 
އާިއ އޭނާގެ ސިފައިންނާ ހަނުގރާމަކުރާާހ ާބރެްއ މިައުދ  َجالُوتންނާއި އުރެދުންތެރިމީހުްނ ދެންނެިވއެވެ.  منافق

 قيامةއަހުރެމެންެގ ކިބައިަގއި ނެތެވެ. )ބުެނވެނީ މިހެން ދަންަނވާފައި މިބައިމީހުން ދިަޔއީކަމަށެވެ.( ެއހެނެއްކަމަުކ 

 مجاعةގިނަވެގެންވާ ކިތަންމެ  عددން ދެންނެވިއެވެ.  مؤمنކުރާ ތެުދވެރި  يقٌنުލވާނެކަމުގައި އާއި ބައްދަ الّلوދުވަހުން 

އާިއ  رمحةގެ  الّلوފުޅަށް ގަދަވެފައިވޭހެްއޔެވެ؟ އަދި  إذنގެ  الّلوއެްއ  مجاعةމަދުވެގެންާވ ކިތަންމެ  عددއެއްގެމައްޗަްށ 
 ވަންތަކަންވަނީ ކެތްތެރީންާނއިއެކުަގއެވެ.  فضل

ގެމީހުްނ  لشكرގެ  طَالوتއާއި ބައްދަލުވިހިނދުން  لشكرއާއި އޭނާެގ  َجالُوتއާއި އޭނާގެ މީހުން  طَالوتއަދި  (251)
އަޅަމެންގެ މަްއަޗށް ކެތްތެިރކަން އިތުރުުކރައްަވިއ އަިދ އަޅަމެންެގ  !އެވެ َربّ ދެންނެވިއެވެ. ޭއ އަޅަމެންގެ 

  !ދެއްވާފާނދޭވެ نصرމީސްތަކުންގެ ަމއްޗަށް އަޅަމެނަށް ފައިތިލަތައް ސާބިތުކޮށްެދއްވަިއ އަދި ކާަފރުީވ 

ވަޑައިގެްނ  داودގެ އިޒުނަފުޅަށް ބަލިކޮށްފިއެވެ. އަދި  الّلو  لشكرއާއި އޭނާގެ  جالوتދެންފަހެ މިބައިމީހުން  (251)
ގެވެިރކަމާިއ  طالوتކަން ދެއްވައިފިއެވެ. )އެއީ  نىبގެފާނަށް ވެރިކަމާއި  داودއެ  الّلو تعاَلމަރައިފިއެވެ. އަދި  جالوت

ކަމާއެވެ.( އަދި އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިެގންނެވިތަކެތީގެ ތެެރއިން ެއކަލޭގެފާނަްށ އެކަލާނެގ  َنىبގެ  مشعون
ލައްވާފައި ުނވާނަަމ  الّلوވާގޮތް  دفاعއުގަންނަވައިދެްއވައިފިއެވެ. އަދި ިމގޮތަށް އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބއެއްގެ ފަރާތުން 

ނުޑ ފާސިދުވެއްޖައީެހވެ.  އާިއގެްނ  حقّ ނުވާނަަމ  حقّ ގަިއ ދިމާކުރާެނ  ُمَقاِبلެގ  بَاطلހަމަކަށަވަރުްނ ބިންގަ
ވަންތަކަމުްނ އަބަދުވެްސ  فضلެގ  الّلوވެިރކަން ކޮށްފާެނއެވެ. ނަމަވެްސ  بَاطلތެދުވާނެބަޔަކު ނުވާނަަމ މުޅިދުނިޔޭގަިއ 

ތަުކގެމައްޗަްށ ނުހަުނ އޯގާވަންަތ  َعاملއީ  تعاَل الّلوެގއަޑު އުުފލައެވެ. އެހެީނ ހަމަކަަށވަުރން  حقّ ކޮންމެވެސްބަޔަކު 
 بَ َيانތަކަކީ އަދި އެާވހަކަތައް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް މި  واقعةއިސްވެދިޔަ  (252)  ކަލާނގެއެވެ.

އާިއ  حّق دليلުކާރ  دليلެގ ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުގެމަްއޗަށް  الّلوކޮށްދެއްވި ވާހަކަތަަކކީ ހައްތާވެްސ 
 ބޭކަލުންގެ ތެެރއިންނެވެ. رسول( ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުަވނީ !ގެފާނެވެ زلّمدހެއްކެވެ. )އަިދ ޭއ 
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     =   ބޭކަލުން. رسولެއ     =   ެބޭކަލުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ    ބަެއއް  ޭއގ

 މަތިވެރިކުަރއްވާ މާތްުކރެްއވީމެވެ.    =  .ްއަނެއްބައި ބޭަކލުންގެމައްޗަށ =  ެއެބޭކަލުްނގ 

  ތެރޭގައިެވއެވެ.     = ފަދަ( موسى عليو الّسالمކުރެއްިވ ބޭަކލުން ) وحىއެބޭކަލުންނާ ބަސްފުުޅ  الّلو    

       = .ެއަިދ އެކަލާނގެ އޭެގ ބައެްއ ބޭަކލުން އެތައް ަދރަޖައަކަްށ އުފުްއލެވިެއވ    

    ( އަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެްއވީމެވެ.عليو الّسالم) عيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرمي= އަިދ      

 ތައް. معجزة -ތަްއ  دليلވެގެްނވާ  بَ َيان =   =ަނެގ އެަކލޭގެފާުނ ގަދަކޮށްދެްއވީމެވެ.ލާއަދި ތިމަންރަސްކ 

     = އެވެ. جَبيل عليو الّسالمމެދުވެިރކުރަްއވައި، ެއއީ  ُروح القدس        =  ިالّلوއަދ 

 އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ.              ވެެގްނ  قتلއެބޭކަލުންނަށްފަހު ދެންތިބިމީހުްނ

  ނުދިޔައީހެވެ.        = .ުއެބައިމީހުންެގގާަތށް އައުމަށްފަހ    =  دليلެވގެންާވ  بَ َيان 

 ތައް.     =  ްވީއެވެ. إختالفއަދި އެހެނެއްކަމަކު އެީމުހނ       =  ަފެހ

 އެމީހުންގެތެޭރގަިއ އީމާންީވ މީހުންވިެއވެ.     = .ެއަިދ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ކާފަރުވީމީހުްނވިއެވ   

      އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ. الّلوއަިދ         ްނުވީެހވެ. ހަނުގރާަމ ނުކުރީެހވެ. قتلެއމީހުނ    

  =  ުالّلو تعاَلއަިދ އެހެނެްއކަމަކ .          =  އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ކަންަތްއ

 ކުރައްަވއެވެ.     = ެއޭ އީމާންެވއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވ!    ެކަލޭމެން ހޭދަުކރާށެވ!   

   = ެނަްށ ދެއްިވ ރިޒުގުން.ންތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމ              =   ދުވަެހްއ

  އައުމުގެކުރިން.   = .ާއެދުވަުހ އެއްވެްސ ގަނެވިއްުކމެއްނުވ       =  އަދި އެްއެވްސ

 ތެރިވުމެއްުނވާ. َشَفاعةތެރިކަމެއްވެސް އަދި  رمحةރައްޓެހި     = ެއަދި ކާފިރުން ދަންނަެއވ!  

    = .ެނޑައެޅިގެން އެއީ އަނިޔާެވރިންނެވ  ކަ
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ބޭކަލުން ދަންނައެވެ! ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޭއގެ ބައެއްބޭކަލުން އަނެއްބައިބޭަކލުންގެ މައްޗަްށ  َرسولއެ  (253)

ކުރަްއވައި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ބޭަކލުންވެެއވެ.  وحىގެ ބަސްފުުޅ  الّلوމާތްކުރެއްވީމެވެ. އޭގެތެޭރގައި އެބޭކަލުންނާިއ 

ފަދަ ބޭކަލުންނެވެ. އަދި ބައެއްބޭަކލުްނ އެކަލާނގެ އެތައް ދަރަަޖއަކަށް އުފުްއލެވިެއވެ. އަިދ  موسى عليو الّسالمއެއީ 

ބަލިޖެހިފައިވާ ީމުހްނ  بَ َرصދެއްވީމެވެ. ) އަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް  عيسى عليو الّسالمގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي

جَبيل عليو ރަނގަޅުކުރެްއވުމާއި މަުރވެފައިވާީމހުން ދިރުްއވުމާއި އަދިވެްސ އެތައްކަމެކެވެ.( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

 بَ َيانހުންނަށް އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެމީ الّلوމެދުވެރިކުރައްަވއި އެަކލޭގެފާނުގެ ާބރުގަދަކޮށްދެްއވީމެެވ. އަދި  الّسالم

ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އެމީހުްނ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔާކ  بَ َيانބޭކަލުން ވަޑައިގެން  َرسولއައުމަށްފަުހ އެމާތް  دليلވެގެންވާ 

ވީއެވެ. ދެބަސްީވއެވެ. ދެންފަެހ އެީމހުންގެތެޭރަގިއ  إختالفދެބަސްވެ ތަޅާފޮޅާ ނުހެދީެހވެ. ެއހެންނަމަވެްސ އެމީހުްނ 

ިއރާދަކުރެްއވިނަމަ އެީމހުން ތަޅާފޮޅާނުހެދީހެވެ. ައިދ  الّلوންވީމީހުންނާިއ ކާަފރުވީމީހުންނެވެ. އަދި ތިބީ އީމާ

 ިއރާދަކުރަްއވާ ކަންަތއް އެަކލާނެގ ކުަރްއވައެވެ.  الّلوއެހެންނަމަވެސް 

ނަށް ދެއްވިތަކެތިން ކަލޭމެން ހޭދަުކރާށެވެ! ންތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (254)

)هللا ތެިރ ަރއްޓެހިކަމެްއގެ އެހީެއއް އަިދ  رمحةއެއީ ެއއްވެްސ ގަނެވިްއކުމެއް ވިޔަފާިރއެއް ނެްތ އަިދ އެްއވެސް 

ދުވަްސ  قيامةއެއްވެސް ނޯންނާނޭ ުދވަހެއް ައއުމުގެުކރިންނެވެ. އެބަހީ  َشَفاَعةގެއިޒުނަޔާލަިއގެންމެނުވީ( 

ނޑައެޅިގެން އަނިާޔވެރިންނެވެ. އައުމު  ންނެވެ. مشركގެކުރިންެނވެ. އަދި ކާަފރުން ެއއީ ކަ
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        = އަކުނުާވ ކަލާނގެ. إلو( އެހެންެއއްވެްސ  حقّ އެއީ ެއކަލާނެގ މެނުީވ )އަޅުކަްނވެވުނު  الّلو 

   =  ީގެ ވެރިކަލާނގެއެވެ. حياةފެށުމެއްނުވާ އަދި ނިމުމެއްނުވާ ދާއިމ     = ތަކުންނަށް  خلق

  ރިޒުގުދެއްވުމާިއ ބެެލހެއްޓެވުާމއި ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާިއގެން ާގއިމުވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ.    = 

 ނުވެއެވެ. އަދި ގަދަ އަވަާހރަފުޅު ލެއްޕެވުެމއްވެސް =   އެކަލާނގެއަްށ ނިދިޖެހުމެއްނުވެެއވެ.  = 

  ވެވޮޑިގެންެވއެވެ. ملكވެގެންެވއެވެ.  خاصّ އެކަލާނގެއަްށ       = .ްއުޑުތަުކގައިާވހާ ަތކެއްޗެއ   

      = .ިއަދި ބިމުގައިވާހާތަކެްއޗާއ    = ކާކުހެއްޔެވެ؟     =  حضرةއެކަލާނެގ 

  ެތރިވާނީ. َشَفاَعةގައި     =  .ީއެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވ   = .ެއެކަލާނެގ ދެނެވޮދިގެްނވެއެވ   

  = .ިއެމީހުންގެ ުކރިމަތީގައިާވހާތަކެތި. ދުނިޔޭގައިާވހާތަކެތ     =  އަދި އެމީހުްނެގ

  ފަހަތުގައިވާހާަތކެއްޗާއި.  =  ްނޭނގެއެވެ. –އެބަީހ އަޅުތަކުންނަށް  –އަދި އެީމހުންނަށ

 ވަށައިނުލެެވއެވެ.     =   ެފުޅުގެތެރެއިން އެއްެވސް އެއްެޗއް. علمއެކަލާނގ        = 

 އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އެއްެޗއްމެނުވީ.     =  ެުކރުސިފުޅު ތަނަވަސްެވގެންވެެއވެ.އަދި އެަކލާނގ 

        = .ިއުޑުތަކާއި ބިމުގައ    =  / .ެއަދި އެަކލާނގެއަށް ުބރަވެގެން ނުެވއެވ

 އުނދަގޫވެގެްނ ނުވެެއވެ.  = .ްއެ ދެތަްނ ރައްކާެތިރކުރައްާވ ބެެލހެއްޓެވުނ            

  އަދި ެއކަލަނެގއީ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވާ ަހއިބަބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. =
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      މާނެ  ِإْجَمـاِلى 
އަކުނުވާ ކަލާނގެއެވެ.  إلوވެގެންވާ އެއްވެސް ެއހެން  حقّ އެއީ އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންެވވުން  الّلو (255)

ތަކުންނަްށ  َخْلقُ އެއްވާ ކަލާނގެއެވެ. އަދި އެީއ  َدائمى َحَياةއެކަލާނގެީއ ފެށުމެއްނުާވ އަދި ނިމުމެއްނުާވ 

ވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ. ެއކަލާނެގއަްށ  قائمރިޒުގުދެއްވުމާިއ ބެލެެހއްޓެވުމާިއ ރަްއކާތެރިުކރެއްވުުމގަިއ 

ވެވޮޑިގެންވަީނ  ِمْلكُ ގަަދ އަަވހާރަފުޅުލެއްެޕވުމެްއ ނުެވއެވެ. އުޑުތަކާިއ ބިުމގައިވާހާަތކެިތ  ނިދިޖެހުމެއްނުވެއެވެ. އަދި 

 َشَفاَعةގައި އެަކލާނެގ އިޒުނަފުޅާއިލައިގެްނ މެނުވީ  حضرةވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ. އެަކލާނެގ  َخاصّ 

ތަކުންެގ ދުނިޔޭެގ ކަންތަާކއި އަިދ  خلقުނވެޭވނެއެވެ. އަދި ތެރި شفاعةތެރިވާނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ އެބަީހ އެކަކަްށވެސް 

ގެ ކަންތައްވެސް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ. އަިދ އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އެްއޗެއްމެނުީވ އެކަލާނެގ  آخرة

ފުޅު އުޑުތަކާިއ  ُكْرسِ ތަކުންނަށް އެނގިެގން ނުވެއެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ  خلقފުޅުގެތެރެއިން އެކަްއޗެއްވެްސ  علم
ބިމުގައި ތަނަވަސްެވގެންވެެއވެ. އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ަބލަަހްއޓަވާ ަރއްކާތެރިުކރެްއވުމަކަށް އެަކލާނގެއަްށ ބުަރވެގެްނ 

 ވަންތަ ަހއިބަބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  ِعّزةނުވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެއީ މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވާ 

 رއްކަމާއިމެުދ އަީކ ކޮންއެްއޗެ ُكْرسىގެ  الّلو ްނ  عاملެގ ބޮޑެތި  َفنُّ ވެގެންވެއެވެ. ިމ  إختالفންގެމެދުަގއި  ُمَفسّْ

ވެރިންގެ ެއއް ރިވާޔަތެވެ. އަނެއް ރިވާޔަަތކީ އެަކލާނެގ  علمގެ ދެނެވޮޑިގަތުންކަމުަގއެވެ. މިީއ  الّلوވިދާޅުވަނީ އެީއ 

ދަީލލުކުެރއެވެ. ބަެއްއ  حديثފުޅަކީ އެަކލާނެގ ދެފައިންޕުޅު ބަަލހައްޓަާވ ެއއްޗެކެވެ. މިރިާވޔަތުގެމައްޗަްށ  ُكْرس

 ِدْرَىمُ އަީކ އައްޑަނައެްއގަިއ ބޭއްވިަފއިާވ ހަްތ  مثالެގ ނިސްބަތުގަިއ ހަތްއުުޑގެ  ُكْرسىގެ ަތރުޖަމާގައިެވއެވެ.  حديث

ގެ މިސާލަީކ ހުސްބިމަކަްށ އެްއލައިލާފަިއާވ  ُكْرسىގެ ނިސްބަތުަގިއ  عرشى އެހާބޮޑެވެ. އަދި ُكْرسىގެ މިސާެލވެ. 

ނޑު ބޮޅެއްގެ މިސާލެވެ.  ގައި  تفسًن قرطىبގައިވެސް ވެއެވެ. އަދި  حديث تفسًن الطَبىއެހާވެސް ބޮޑެވެ. މި  عرشىދަގަ

 يعىن:އެވެ.  َمْوِضُع القَدَمٌنއަކީ  ُكْرسىގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާަޔތުގައިވެސްވަނީ  أبوموسى األشعرى رضى الّلو عنو

  والّلو أعلمކުރައްަވއެވެ.  بَيانތައް މިގޮތަށް  معلوماتވެރިްނވެސް މި  أىلގެ  علم الّتوحيدދެފައިންޕުޅު ބަހައްޓަވާތަނެވެ. 

 كيفيةއެއް މިއިން އެއްވެސް އެްއޗެއްގެ ސިަފއެއް  عرشىއެއް  ُكْرسىގެ ފައިންޕުޅެއް އަދި  الّلوދެންފަހެ 

ކުރުްނ ުހއްދަެއއްނޫނެވެ. އެީއ އެަކލާނެގ އަންގަވާަފއިނުވުމާއިއެުކ  بيانއެއްކުރުްނ ހުއްަދއެއްނޫނެވެ. ވައްތަުރ 

ްއެވްސ ކަންތަ ގެُكْرسىގެދަށުން  قانونުކރުމުެގ  بيانދުށްމީހަކުވެްސ ނުވެއެވެ. ެއހެންެވ އެަކލާނެގ ސިފަފުޅުތައް 

ން ެއކަލާނެގއަްށ  ُسّنةއާއި މާްތ  قرآنއަކީ ީކރިިތ  قانونނިންމީމާ އޮންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. ެއކަލާނެގ ސިފަފުޅުެގ 
ނޑުމެންވާނީ ސާބިތުކުރާށެވެ.  ސިފަފުޅެއްވާކަމުގައި އަންަގވަންޏާ ެއސިފަފުޅެއް އެކަލާނެގއަށްވާ ކަމުގަިއ އަޅުގަ

 قانون: މިާއޔަތުގައިާވ  َلْيَس َكِمْثِلِو شىٌء وىو الّسميع البصًنނުކުރުމެވެ. އެީއ  بيان ةكيفيނަމަވެސް ވައްަތރާިއ ސިފަ، އަިދ 

 . والّلو أعلم بالّصوابނަފީކުރުމެެވ.  َكْيِفيَّةُ ެއވެ. ސިފަ ސާބިތުކޮްށ  إثباتއާއި  نفىއެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެވރިންނަށެވެ.( أىلގެ  ِجْزيَةއަށް ވެއްދުމުގަިއ ގަދަހެދުެމއްނެތެވެ. )އެީއ  دين   

  =  ްވެ އެނގިްއޖެއެވެ. بَ َيانރަނގަޅުގޮތް  حقّ ހަމަކަށަވަރުނ      =  ّއާއި ދުރުގޮތުގެތެރެއިން.  حق

 މަގުފުރެދުމުގެ ެތރެއިން.         =  އަްށ ކާފަުރވެއްޖެމީހާ. طَاُغوتއަިދ    = 

  އަށް އީމާންވެއްޖެ. الّلوއަދި އެމީާހ      = .ެހަަމކަށަވަރުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިިފއެވ        

ނޑުގައި. = ނޑުގަިއ / އުޅައްގަ   ގަދަވެގެންވާ އަތްގަ      = .ާއެއަށް ަހލާކުވުމެްއ ކުދިކުދިވުމެއްނުވ 

      =  ިީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. الّلوއަދ        

 އެއީ އީމާންވީ މީހުންގެ ސަހަޯރވެރިާޔއެވެ.  الّلو =   = .ެއެކަލާނގެ އެީމހުން ނެރުްއވައެވ  

    = (އަނދިރީގެެތެރއިން. شركކަާމއި  َجاِىل )ެގ      =  )ެއީމާންކަމާ ތެދުމަުގގ(

  އަލިކަމުގެެތރެއަށް.  = !ެއަދި ކާފަރުވީީމުހން ދަންނާށެވ        =  އެީމހުންެގ

 އެވެ. طَاُغوتސަހަރޯެވރިޔަީކ     = .ެއެސޮުރ އެމީހުން ނެެރއެވ    =  އީމާންކަމާިއ(

 ތެދުމަގުގެ( އަލީގެެތރެއިން.       = (شركކަމާިއ  َجاِىل  )ެއަނދިރީގެެތރެއަށް.ގ    =  އެމީުހްނ

 އެއީ.      = .ެނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވ        =  ީއެމީހުން ދެމިތިބޭނ

 އެތާނގައެވެ.            =  ކަލޭގެފާނަްށ  خَبކޮށްހެދިމީހާގެ  َجَدلއާއި  إبرىيم عليو الّسالم

 އެނގިވަޑައިގެންފައިނުވޭޯތއެވެ.     ެއާމެދު. َربّ  އެކަލޭގެފާނުންގ          =  ްالّلوއޭނާއަށ 

 ވެރިކަން ދެްއވުމުގެ ސަބަބުން.      = ވިދާޅުވިހިނދު. إبرىيم عليو الّسالم    ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

  އަކީ. َربّ       .ެތަކެިތ ދިރުްއާވ މަރުއްާވ ަކލާނގެއެވ =   = .ެއޭާނ ދެންނެިވއެވ 

       =  ައހުރެންވެްސ ދިުރާވ މަރަެއވެ. )އޭާނގެ ޖަލުްނ ދެމީހުންގެނަްސ ެއކަުކ މަރާފަިއ އަނެކަުކ

 ދޫކޮށްލީއެވެ.(     = ވިދާޅުވިއެވެ. إبرىيم عليو الّسالم      ްالّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުނ .   

    = .ެއިރު ގެންނަަވއެވ     =  ގެފާރުން. َمْشرِق         =  ފަހެ ކަލޭ އެިއުރ

   ފަރާތުން ގެނަސްބަލާށެވެ! َمْغِرب  =  ްވެއްޖެއެވެ. حًنانފަހެ ދެން ކާފަރުކަލޭގެ މުޅިނ   

   =  ިތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ. الّلوއަދ         = .ްއަނިޔާވެރިބަޔަކަށ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
އެވެ. އެހެިނހެްނ  حكمންގެ  أىل كتابދީގެންތިބޭ  ِجْزيَة މިއީ . )ނުެވއެވެ ގަަދހެދުމެއް ދީނަށްވެއްދުމުގައި (256)

 َصريحސޫރަތުގެ ބަެއއް އާޔަތްަތުކން އެހެނިހެން ކާަފރުންނާ ދިމާކޮށް ގަަދހެދުމުގެ  َتوبَةކާފަރުންގެ ާވހަކައެއްނޫެނވެ. 

ނޑައެޅުން  حدّ އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ވަެދހުރި މީާހގެމައްޗަށް އެދީނުގެ  حكم  َحاِكمތައް ކަ

ތެދުމަގާިއ   حقّ ވެގެންވެެއވެ. އުޅޭނެގޮތަކަށްއުޅެން ދޫކޮށްލުީމ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.( ެއހެނީ ރަނގަޅު  فرضގެމައްޗަށް 
އަްށ އީމާންވެއްޖެީމާހ  الّلوއަްށ ކާަފރުެވ  طَاُغوتއެނގޭށެވެ. އަދި ެވ  بَ َيانގޮްތ މިވަނީ ރަނގަޅަްށ  باطلނޫން  حقّ 

ތެދުމަގުގައެވެ. އެއަށް އެްއވެސް އޮޅުމެއްނެތެވެ.  حقّ ދަންނައެވެ! ހަމަކަށަަވރުން އޭނާ ެއހިފެހެއްޓީ ަމގުނުފުރެދޭެނ 
 އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  الّلوއަދި 

ފިޔަވަިއ އެަފރާތަކަްށ  الّلوއެވެ. ނުވަަތ  َكاِىنެވރިޔާއެވެ. ނުވަަތ  ِسحرެއވެ. ނުވަަތ  شيطان: ެއއީ طَاُغوت
ަމާލިއަކުތނ  ަފަދ ، ވެވޭ ކޮންމެ ފަާރތެކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުން تبعއަޅުކަންވެވޭ ކިޔަމަންތެިރވެވޭ އަދި 

ަތަކށ    . والّلو أعلمޔާެވގެން ވަްނޏާއެވެ. އަޅުކަންެވވޭިއރު އެަފރާތްތައް އެ އަޅުކަމާިއ ރުިހ ގަ ަފާރތ 

އާިއ ކާަފރުކަުމެގ  ِشركއެއީ އީމާންވީީމހުންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ. އެކަލާނގެ ެއމީހުން ޖާހިުލކަމާއި  الّلو (257)
ގެ ސާފުސީާދ ައލިކަމުެގ ތެރެއަްށ ލައްަވއި ތެދުމަުގ  ىدايةއަނދިރިކަމާިއ ނުރަްއކަލުްނ ނެރުްއވަިއ އީމާންކަމާިއ 

އެވެ.  َطاُغوتދައްކަވައި ަސލާމަތްކުަރއްވަެއވެ. އަދި ކާަފރުވެއްޖެ ީމހުން ދަންނައެވެ! އެމީހުންެގ ސަަހރޯެވރިއަކީ 
ެގ  كفرއި އާ شركކަމާއި  جاىلވެިރކަމުގެ އަލިކަމުން ދުުރކޮށް  َمعرفةއާއި  ِىدايةއެސޮރު އެމީހުން އީމާންކަމާިއ 

އަނދިރި ނާމާންކަމުގެތެެރއަށް ަވއްދައި ހަލާކުކޮްށލައެވެ. އެމީހުން އެީއ ނަރަަކއިގެ އެކުެވރިންނެވެ. އެމީުހްނ 
 ދެމިތިބޭނީވެސް ހަމަ އެތާނގައެވެ. 

ކަލޭގެފާނަްށ  خَبކުރިމީާހެގ  َجَدلއާމެުދ އެަކލޭގެފާނާިއ  َربّ ގެ  إبراىيم عليو الّسالمއެވެ!(  َرُسول الّلو)ޭއ   (258)
 ކަަރއިގަިއ  بَاِبلެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ )އެމީހަީކ  عجائبއެނގިވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟ އޭާނޔާމެދު 

َعانއޭރުުހިރ ވެިރޔާއެވެ. އެީއ  ކަމަށާއި ދެގޮތަްށ ިކޔާފައިވެެއވެ. އޭނާޔަކީވެްސ ތިމާީއ  ََنُْروذبن َفاِلخُ ކަމަށާިއ  ََنُْروذ بن َكن ْ
 َجبَّارމީހެކެވެ.( އޭނާ އެހާބޮޑާެވ  َجبَّارކުރި މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ. ަވރަށްުނބައި ބޮޑު  دعوىމަށް އެއްކަ َربّ 

އޭނާޔަްށ ވިދާޅުވިެއވެ.  إبراىيم عليو الّسالمއޭާނއަށް ބޮޑުެވރިކަމަކާިއ ާބރުދެއްވުމުެގ ސަބަބުންނެވެ.  الّلوވީކަމުގައިވަީނ 
މަރުްއވާ ަކލާނގެެއވެ. ޭއނާ ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެންވެސް ިދރުވާ ަމރާހަދަމެވެ. އަކީ ތަކެތި ދިރުްއވާ  َربّ އަހުރެންެގ 

ކޮށްފައި ދޫކޮްށލައި އަނެއްީމާހ  َعُفوމިހެންކިޔާފައި އޭާނގެ ކުްށވެރިންގެެތރެއިްނ ދެމީހުން ގެަނސް އެކަކަްށ 
ގެ ހުރި ދެއުޅިެއއްނުވާކަމުެގ  عملމަރާލައިފިެއވެ. އަދި ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެންވެސް ިދރުވާފަިއ މެރީއެވެ. މީނާގެ 

 الّلوދެން އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުެރްއވީ ބަޗައިނުގަނެޭވވަުރގެ ކަމެކެވެ. ވިދާޅުިވއެވެ.  إبراىيم عليو الّسالمބޮޑުކަމުން 

 އަްށ އޭާނ ދޭނެ  حّجةފަރާުތން އެިއރު އަުރވާބަލާށެވެ! ިމ  َمْغِربُ ފަރާތުންނެވެ. ަކލޭ ިނކަން  مشرقއިރުައރުއްވާީނ 
ެވ  حًنانއެއްނެިތ ެއ ކާަފރުކަޭލެގ މުޅިން އަނގަބެނިދ  ِحيلةއެއްވެްސ ޖަވާބެްއ އަދި ހަދާނެއެއްެވސް 

 ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ. الّلوއަންތަރީސްވެއްޖެެއވެ. އަދި އަނިޔާެވރި ނުބަިއ މީހުންނަށް 
 

 

 



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 3 5   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ިންގަވާަފއި ވަޑަިއގެންނެވިބޭކަލަކު ފަަދއެވެ.ނުވަތަ ހ       =  ރަެށްއެގ

 ކަމުގައިިވއެވެ.( اْلَمْقِدسبَ ْيُت )އެީއ  ކައިރިންލާފައި.           =  އެރަްށ މުޅިން މީހުންހުސްެވ

.  حالގެތައް ފަޅުވެ ަހލާކުވެފަިއވާ   = .ެއެބޭކަލަކު ިވދާޅުވިއެވ         =  ްالّلوމިރަށ 

 ދިރުއްވާީނ ކޮންފަދައަކުންބާަވއެވެ.      = .ުެއރަްށ މަރުވުމަށްފަހ      =  الّلو تعاَلދެންފަެހ 

 އެބޭކަލަުކ މަުރއްވައިފިެއވެ.    = .ުސަޭތކައަަހރ      =  ދެްނ އެަކލާނެގ އެބޭަކލަުކ ދިުރްއާވ

 ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވިެއވެ.     = ކުރެއްިވއެވެ. ަކލޭގެފާނު ލަސްވެފަިއ ޮއީތ  الّلو وحى

 ކިހާއިަރކުހެއްެޔވެ؟   = .ެއެބޭަކލަކު ދެންެނވިއެވ      = .ެމިއަޅާ ފަްސވެއޮީތ އެއްދުަވހުއެވ  

     = .ެނުވަތަ ދުވަހެްއގެ ބައެްއގައެވ    =  ކުރެްއވިއެވެ. ެއހެންނޫނެވެ. ައިދ  وحىއެކަލާނެގ

 ކިއެއްހެްއޔެވެ؟       = ( ިخَبކަލޭގެފާނު ލަްސވެފައ )ިސަތޭކަައހަރުެއވެ. އޮންނެވީ  ނެތިފައ 

    =  ެފަެހ ަކލޭގެފާނުްނ ނިކަންބައްަލވާށެވ!       = .ްަކލޭގެފާނުންެގ ކާބޯތަެކއްޗަށ 

    =  .ެނުވެއެވެ. تَ َغًنَّ އޭިތ ނުބައިނުވެެއވ          =  مِحَارއަދި ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުންެގ 

 )އޭިތއޮތީ ަމރުެވ ކަށިފުރޭނިޮގސް ުހސްކަށިތަކެވެ.( !އަށް ނިކަންބަްއލަވާށެވެ      =  ިއަދ

 އެއްކަުމގައި ަކޭލގެފާނު ލެްއވުމަށްޓަކައެވެ. دليلތިމަންރަސްކަލާނެގ މީސްތަކުންނަށްވާ           = 

 !ގެ ކަށިތަކަށް ނިކަން ބަްއލަވާށެވެ مِحَارއަދި       =  ްކުރައްާވ  تَ رِْكْيبُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަށިތައ

   ގޮތް.އްވާރާވާލަ     = .ްދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭތި މަްސލައްވާ ިނވާކުަރއްވާގޮތ    

    =  ްވެ އެނިގވަޑައިގެންނެވިހިނދުން. بَ َيانދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް ރަނގަޅަށ      = 

 އެނެގއެެވ.އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. އަުހރެންނަށް ރަނގަޅަށް       ްއީالّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުނ .    

   = .ްކޮންމެކަމެއްގެ މަްއޗަށ   =  ްކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަނ .       

   )ހަނދުމަފުޅު ުކރައްވާށެވެ.( ދެންނެވިހިނދު. إبراىيم عليو الّسالمއަދި  =   =  ެއެެވ!  َربّ އޭއަޅުގ

 މިއަޅާއަށް ދައްކަވާންދޭެވ!        =  މަރުވެފަިއވާތަކެިތ އިބަރަްސކަލާނެގ ދިރުްއވާގޮްތ

 ކުެރއްވިެއވެ. وحىއެކަލާނގެ  =  )ކޮންފަދައަކުންކަން(    =  ިއަޅެފަހެ ކަލޭގެފާނު އީމާންވެވަޑައ 

 ނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟    = .ެެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ. އެއްގޮަތކަށްވެްސ އެހެންނޫނެވެ. އީމާންވަމެވ 

          = .ެއަިދ ކިއެއްޯތއެވެ؟ މިއަޅާެގ ހިތަްށ ހަމަޖެހުްނގެ ަނއުމަށްޓަކައެވ   =  ެއކަލާނެގ
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 ކުރެއްވިެއވެ. وحى     = !ހަތަރު އެތި ހިތްަޕވާށެެވ    = .ްދޫނީގެތެރެއިނ       

  !ެށވެއްވާމައްސުނިކޮްށލައެއްކުަރއްވައި  އްަޓވައި ކުދިކޮށްކޮ އްަވއިދެން ކަލޭގެފާނު އެތަކެތި ކަިތލަ =   

        =  ެށެވެ!ްއވާ ަފރުބަދައެއްގެަމއްޗަށްލަދެން ކޮންމ       .ްއެއިްނ ބަެއއ     

 ށެވެ! ވިދާޅުވާށެވެ!ްއވާދެްނ ކަޭލގެފާނު އެަތކެއްޗަްށ ޮގވާލަ =     =  ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަށް އެތަެކިތ

 ކަލޭގެފާުނ ދެނެވަަޑއިގަންނަވާށެވެ!އަދި  =  ދުވެފައި އަންނާނެެއވެ.    =  ްالّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ 

  ވަންތަ ކަލާނެގަކން. حكمةވަންތަ  ِعّزة =    އީ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
ކަޭލގެފާނަްށ  خَبކުރިމީހާެގ  َجَدلއާއިމެދު އެަކލޭގެފާނާިއ  َربّ ެގ  إبراىيم عليو الّسالم( !އެވެ َرُسول الّلو)އޭ   (259)

  އި ކަަރއިގަ بَاِبلެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ )އެމީހަީކ  عجائبއެނގިވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟ އޭާނޔާމެދު 
َعانއޭރުުހިރ ވެިރޔާއެވެ. އެީއ  ިކޔާފައިވެެއވެ. އޭނާޔަކީވެްސ ތިމާީއ ކަމަށާއި ދެގޮތަްށ  ََنُْروذبن َفاِلخُ ކަމަށާިއ  ََنُْروذ بن َكن ْ

 َجبَّارމީހެކެވެ.( އޭނާ އެހާބޮޑާެވ  َجبَّارކުރި މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ. ަވރަށްުނބައި ބޮޑު  دعوىއެއްކަމަށް  َربّ 

އޭނާޔަްށ ވިދާޅުވިެއވެ.  إبراىيم عليو الّسالمއޭާނއަށް ބޮޑުެވރިކަމަާކ ާބރުދެއްވުމުެގ ަސބަބުންނެވެ.  الّلوވީކަމުގައިވަީނ 
އަކީ ތަކެތި ދިރުްއވާ މަރުްއވާ ަކލާނގެެއވެ. ޭއނާ ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެންވެސް ިދރުވާ ަމރާހަދަމެވެ.  َربّ އަހުރެންެގ 

ދޫކޮްށލައި އަނެއްީމާހ  އިކޮށްފަ َعُفوމިހެންކިޔާފައި އޭާނގެ ކުްށވެރިންގެެތރެއިްނ ދެމީހުން ގެަނސް އެކަކަްށ 
ގެ ހުރި ދެއުޅިެއއްނުވާކަމުެގ  عملއަދި ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެންވެސް ިދރުވާފަިއ މެރީއެވެ. މީނާގެ މަރާލައިފިެއވެ. 

 الّلوދެން އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުެރްއވީ ބަޗައިނުގަނެޭވވަުރގެ ކަމެކެވެ. ވިދާޅުިވއެވެ.  إبراىيم عليو الّسالمބޮޑުކަމުން 

އަްށ އޭާނ ދޭެނ  حّجةިމ  !ފަރާުތން އެިއރު އަުރވާބަލާށެވެ ِربُ َمغْ ފަރާތުންނެވެ. ަކލޭ ިނކަން  مشرقއިރުައރުއްވާީނ 
ެވ  حًنانއެއްނެިތ ެއ ކާަފރުކަޭލެގ މުޅިން އަނގަބެނިދ  ِحيلةއެއްވެްސ ޖަވާބެްއ އަދި ހަދާނެއެއްެވސް 

 ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ.  الّلوއަންތަރީސްވެއްޖެެއވެ. އަދި އަނިޔާެވރި ނުބަިއ މީހުންނަށް 

ދިޔަ ބޭަކލެއްގެ ކަންަތކަްށ އިފަަހލާކުވެ ފަޅުވެފައިވާ ރަުށގެގާތުން ލާ އްނުވަތަ މީހުންތައްނެތި ގެތަ (261)
ގެފާނުކަމަށާިއ  ُعَزيْ رُ ކަމުގައިވިެއވެ. )އެބޭަކލަކީ  بَ ْيُت ادلقدسެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯެއވެ؟ ެއރަށަކީ  عجائبކަލޭގެފާނު 

ެވގެންވެއެވެ. ދެން ކޮންެމ ބޭަކލަކުކަމުަގއިވިޔަްސ  بَ َيانތަްށ ކިާޔ ބޭަކލެއްކަމަށާިއ މިދެގޮ إْرِمَياއަދި 
ތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ  َخْلقُ އަީކ  مقصدއަީކ މީހާެގ ނަްނ އެނގުމެއްނޫެނވެ.  مقصدމައްސަލައެއްނެތެވެ. 

 އި ވެ. ތަކެިތ ދިރުްއވުމާ ކުރާމީހުންނަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމެ إنكارއަށްވާކަްނ އެކަމަްށ  الّلوތެރިކަން  قدرةދިރުއްވުމުެގ 
މެރުއްވުމަކީ އެކަލާނގެއަށް ދާިދ ފަސޭހަކަމެއްކަްނ އެންެގުވމެވެ.( ކޮންމެއަކަސް އެޭބކަލަުކ ވިދާޅުވިއެވެ. ިމރަްށ 

މިރަްށ ދިުރްއވައި ތާޒާުކރައްވާީނ ކޮންފަދައަކުން ާބވައެވެ؟ ދެންފަެހ  الّلوދެން މަރުެވ ވީރާާނވެފައި އޮތުމަށްފަހު ދެން 
އެބޭކަލަކު ސަޭތކައަަހރުވަންދެން ަމރުގަންނަވާ ާބްއވަވައިފިއެވެ. ދެްނ އޭގެފަުހ ައލުންވެސް ިދރުއްަވިއ  تعاَلالّلو 

ނެތި ލަސްވެފައިއޮީތ ކިާހއިރަުކހެއްޔެވެ؟  خَبކުރެއްިވއެވެ؟ ަކޭލގެފާނު  وحىދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވައިފިެއވެ. އަދި 
ކޮްށ  عامّ އެބޭކަލަުކ ދެންނެވިއެވެ. މިއަާޅ ލަސްވެަފއިއޮތީ އެއްދުަވހުެއވެ. ނުވަތަ ދުަވހެއްެގ ބައެްއގައެވެ. )އެީއ 

ވެ. އަިދ ުކރެްއވިއެވެ. އެހެންނޫނެ الّلو وحىމީހުނަށް ނިދައިެލވޭވަެރވެ. ެއކަލޭގެފާނަށްވެްސ ހީފުޅުީވ ނިުދނީކަމަށެވެ.( 
ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ކަލޭގެފާުނ ތިޔައޮންނެީވ ސަތޭަކއަހަުރއެެވ. ދެން ކަޭލގެފާނު ގެްނގުޅުއްވި ކާބޯތަކެއްޗަްށ 
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ނުެވއެވެ. )އެީއ ވައްތީނުއާިއ މޭބިސްކަދުުރކަމުގައިިވއެވެ.  تغًنّ ެއހާދުވަސްީވއިރުެވސް ކުިނވެ ނުަބއިެވ  !ބައްލަވާށެވެ
އަށް ނިކަން ބައްލަވާށެވެ! )އޭތިއޮީތ  مِحَارދެކެވެ.( އަދި ކަޭލގެފާުނންގެ ދެން ފެންދޯރެކެވެ. ނުވަތަ ރާފޮ

ސަތޭކައަހަުރވީއިުރ މަސްތަްއ ިވރި މުޅިން ކަށިުފރޭނި ކަިށތައް ވަިކވަކިވެފަެއވެ. އަިދ މިހެން މިކަްނހިންގެީވ 
އެްއ ކަމުަގއި ލެއްވުމަށެވެ.(  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةކަލޭގެފާނުންެގ ކަންތަްއ މީސްތަކުންނަށްާވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

ކޮށްލަްއވާގޮތާިއ  َترِكْيبُ  އިގެ ކަށިތަކަްށ ނިކަން ބަްއލަވާށެވެ! ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އެކަށިަތއް ާރވާަލއްވަ محارއަދި 
)ދެންފަެހ  ކެވަޑައިގަންނަވާެށވެ!އޭިތ ދިުރއްވާތަން ނިކަްނ ދެ ަލއްވައި އަދި މަހުެގ ފޭރާމަކުްނ އޭތި ިނވައިކޮށް

ާހކަމެއް ެއކަލޭގެފާނު ަބއްލަވަްނ ހުންނަވަނިކޮްށ ވެނިިމގެން ދިޔައީެއވެ. ސަތޭކައަަހރުވާންދެން ަމރުވިމީހާާއިއ އެހުރި
ކަމެއް ނައިސް ުހރީއެވެ. މިުހރިހާކަމެްއެވ  تغًنّ ވެސް އަލުން ދިިރގެން ތެދުވީެއވެ. އަދި ކާނާއަށް ެއްއވެސް  محار

ހުރިހާކަެމއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވާކަްނ  الّلوަށވަރުން ނިމުމުން އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ހަމަކަ
 މިއަޅާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

 

 

ެެެެެާތ ުރޖ މ 

     = .ީހޭދަުކރާމީހުންެގ މިާސލަކ  = .ާއެމީހުންގެމުދ      =  الّلو 

  ގެމަގުގައި.    =  .ެއޮއްަޓރެއްެގ މިސާލެވ         = .ިނޑު އައ  އެއިން ހަތްުކރާގަ

       = .ިނޑެއްގައ  ކޮންމެ ކުާރގަ   = .ާސަތޭކައޮށްވ    =  ިالّلوއަދ 

 އިތުރުކޮށްދެއްަވއެވެ.     = .ްއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެްނނެވިއަޅަކަށ      =  ިީއ  الّلوއަދ

އެމީހުންގެ މުދާތަްއ  =    ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ.

 ހޭދަކުރާމީހުން.      = ގެ މަގުގައި. الّلو       =  ްނުކުރާ. تبعދެން އެމީހުނ     = 

 އެމީހުން ެއހޭދަކުރާަތކެތީގައި.    =  އެްއވެްސ ަކލަގޮވުމެްއ އަިދ އުނދަުގލެްއވިޔަްސ )ބޮޑާވުމެއް/ހުުތުރ

  އެއްޗެތިގޮވުެމއް(    = .ެއެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ ދަރުމަހުއްޓެވ   =  ެގ  َربّ އެމީހުންެގ

   ދުވަހުން( އެްއވެސް ިބރެއްނެތެވެ. قيامةއަދި އެމީހުންނަްށ ) =    ގައި. حضرة
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     = .ެއަދި ހިތަމަކުރާނޭބަަޔކަމުގައި އެީމހުްނ ނުވެއެވ       =  ރަނގަޅުހެޔޮބަހެްއ

 ބުނުން.   =  ކުުރން. َعُفوނިވައިކޮށް  حالބޭނުންތެރިޔާެގ  = .ެހެޔޮެވގެންވެެއވ      

    =  ެއަކަްށވުރެ. َصَدقةއެްއގައި އުނދަގުާލއި ހުުތރު އެއްޗެިތ ެއކުލެވިގެްނވާ  َصَدقةއ      

 އީ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންވާ ކޯާފ މަޑު ކަލާނގެއެވެ. الّلوއަދި  =

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    

ގެ މިާސލަކީ، އިންިދ  عملގެމަގުގަިއ ތިމާމެންެގ މުދާ ހޭދަކުރާމީހުްނގެ މިާސލަކީ، އެމީހުްނގެ އެ  الّلو (261)
ނޑަކު ސަތޭކައޮްށވާ މުޑުވަކެއް އިންިދ  ނޑު ނުކުމެ ކޮންމެ ކުރާގަ އޮށްޓަރެއްގެ މިާސލެވެ. ދެން އެއޮށުން ހަތްކުާރގަ

ގެ މަގުގަިއ ހޭދަުކރާމީހާވެްސ  الّلوމީހެއްގެ މިާސލެވެ. އޭނާ އިންިދ އެންމެ އޮށަކުްނ ހަތްސަޭތކައޮށް ލިބުނީެއވެ. 
ތެރިކަން ހުިރވަރަކުްނ  إخالصއާިއ ދަރުަމ އެާހގިނަކޮށްަލއްވައެވެ. އަދި އޭާނގެ  ثوابތިކޮޅުގެ އޭނާ ހޭދަުކރާ ކުޑައެ

ީއ  الّلوއަދި މިއަށްވުރެވެސް އިުތރުކޮށްދެއްަވއެވެ. އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާވަަރކަށް އިތުުރކޮށްދެއްވަެއވެ. އަދި  الّلو
 ަފރާތެއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. ދެއްވުން ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންާވ އަދި ދެްއވަންވީ 

ގެމަގުގައި ހޭދަުކރާމީހުން އެމީުހން ހޭދަކުރުމުގައި އެއްވެްސކަލަޮގވުމެއް އަިދ  الّلوއަދި ތިމާމެންގެ މުދާ  (262)
ގަިއ  ضرةحގެ  َربّ އުނދަގުލެްއ ބޮޑާކަމެއް ހުތުރުެއއްޗެތިކިއުމެްއ އެުކލެވިގެންުނާވނަމަ އެފަދަ މީހުންނަށް އެމީހުންެގ 

ދުވަހުން އެމީހުންނަްށ އެްއވެސް ިބރުވެިރކަމެްއ  قيامةގެދަރުމަ ހުންނަހުއްެޓވެ. އަިދ  عملއެމީހުންގެ އެހެޮޔ 
 ނުވެއެވެ. އަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަމުަގއިވެްސ އެމީހުން ުނެވއެވެ. 

އަކަށްުވެރ  صدقةއެއްވެސްބާވަތެްއެގ ކަަލގޮވުމެްއ ނުވަަތ އުނދަގުެލއް އެުކލެިވގެންާވ  (263)
ކޮށްދިނުްނ  َعُفوނިވައިކޮށްީދ  َعْيبُ )ސަލާމްޖަހާމީހަކަށްވެސް( ހެޔޮަބހެއް ބުނުން ުނވަތަ ައދި އޭނާގެ 

ނުފޮނުއްވާ ކޯފާމަުޑ  َعَذابއީ އަމިްއލަ ޒާތުފުޅާއިގެން ުފދިވޮޑިގެންވާ ކުްއލިއަކަްށ  الّلوމާހެޔޮވެގެންެވއެވެ. އަދި 
 ކަލާނގެއެވެ. 

 ަކލިމަތަކުން  ހިތްބަރުވާފަދަ އޭނާގެ  ނެތިއްޔާ ތިމާއަތުަގއި މިންވަެރއް ދޭނެ ސަލާންޖަހާމީހާއަށް  !ދަންނައެވެ* 
 ން َحْضَرُة  ގެ الّلو ކޮށް سُلَاَطبُ  އޭާނއަށް ރިވެތިގޮުތގައި ؟އަދިކިއެއްޯތއެވެ . އެދެވިގެްނވެއެވެ ނުުކރެއްވުން سُلَاَطُب  އޭނާއަށް

 ވިސްނައިދިުނން  އޭނާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފަރާތަށް ދަސްކޮށްދީ  އޭނާއަށް ންއެދެ ކަންކަމަށް އެންމެފުރަތަމަވެސް
 ނުދައްކައި  ހުުތރުވާގޮތަށް  އެނާއަށް  އެާވހަަކ އެހެންމީހުްނ ގާތު   އާދޭްސކުރާނަމަ އޭނާމާބޮޑަށް އަދި. އެދެވިގެންވެެއވެ

 އޭނާައށް  އަދި.  އައުާލވެގެންެވއެވެ ހުރިހާގޮތަކުްނވެސް  މާފުކޮށްދިނުން އޭނާއަށް ނިވައިކޮށްދީ ޢައިބު އެބާވަތުގެ
 މިއާޔަތުންެވސް  ނުގަންނަވާކަމެއްކަން  ރުހިވޮޑި  އެވަނީ ަކލަގޮވުން  އެވާކައޭާނއާއިދިމާއަށްގޮވާ  އެއްޗެއްދީފަިއވާނަމަވެސް

 !މަފުޅުކުރަްއވާށެވެހަނދު ވާކަމެއްކަންَصَدَقة   بَاِطُل  ަކލަގޮވުމަކީ  އަދި. ހަނދާންކޮށްެދއްވާފައެވެ އަންގަވާ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެއ!        =  ެَصَدقةކަލޭމެން ކަލޭމެންގ 

 ނުކުރާށެވެ! بَاِطل     =  ކަލަގޮވައިގެންނާިއ އުނދަގޫކޮްށ ހުުތރުއެްއޗެތި ގޮވަިއގެން / ދުލުްނ

 އުނދަގޫކޮށްގެން.        =  ްއެމީާހގެ މުދާ ހޭދަކުރާީމހަުކ ފަދައިނ.       = 

   މީސްތަކުންނަށް ދައްކަން.   =  އަށް އީމާންނުވާ. الّلوއަދި އެމީާހ       =  ިآخرةއަދ 

 ދުވަހަށާއި.    = .ީއޭގެ މިސާލަކ     =  ްބޮޑުހިލަނގަޑެްއގެ މިސާެލވެ.އޮމާނ     

 އޭގެމަތީގައި ވެލިުހރި. =    = .ުދެން އޭެގމައްޗަށް ބޯވާޭރވެހުނ      =  ދެްނ

ނޑު )މަތީުހރި ެވލިކޮޅުގޮސް( ސާފުވެ އޮމާންކޮްށ އެއްޗެއް ނެިތއޮތް.   އެހިލަގަ       = 

ދޭ މީހާއާއި ދެްއކުމަށް މުދާހޭދަކުރާީމހާއާއި( މިމީހުްނ  َصَدقةއެމީހުންނަށް )އެބަހީ ކަލަޮގވިމީހާއާިއ އުނދަގޫކޮށްފާ 

 އެއްވެސް ެއއްޗަކަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ.      .ެއެމީހުންކުރި ކަންތަކުގެ. / ހޯދިތަކެތީގ   

  =  ިތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ. الّلوއަދ          =  ްކާފަރުވެއްޖެ ބަޔަކަށ   

    = .ީއަދި އެމީހުންގެމުދާ ހޭދަުކާރމީހުންގެ މިސާލަކ             ގެ  الّلو

 ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެދިގެން.        =  ެގ މައްޗަށް(  طاعة އި ތަްއ )އީމާންކަމާ نفسއަިދ އެމީހުންެގ

 ގަދަކޮށް ސާބިތުުކރުމަށްޓަކައި.    = .ެބަީގޗާއެއްެގ މިސާެލވ   = .ާއުސްތަނެއްަގއިވ=    

   = .ުއެތަނަށް ބޯާވރޭވުހުނ      = .ިދެން އެތާނގެ ގަސްތަުކގެ ނަތީޖާ )މޭވާ( އައ 

   = .ްޑަބަލްވެގެނ        = .ާައދި އެތަނަްށ ބޯވާޭރ ނުެވހުނީވިއްޔ    =  ްދެނ

 ހިމަފޮދުވާރެއެވެ.  =  ިއީ. الّلو تعاَلއަދ        =  ްުކރާކަންތައްތަކަްށ ަކލޭމެނ

  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.
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އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަަލގޮވުމާިއ އަިދ ހުތުރުަބސްބުނެ އުނދަގޫކޮްށ ބޮޑާެވގެން ިމކަންކަމުްނ  (264)

ހިާފ ފަރާތަްށ  صدقةދީފައި ދިންާވހަަކ ގޮާވ އަިދ  صدقةނުކުރާެށވެ! މީގެމާނައަީކ  باطل،  صدقةކަލޭމެން ކުާރ 

ނުލިބިދާނެ ވާހަކައެވެ. އެފަދަ މީހުްނެގ  ثوابވާނެވާހަކައެވެ. އެއަށް  باطل، صدقةއުނދަގޫވާފަދަ ކަންތައްުކރުމުން 

ދުވަހަށް އީމާންނުވާމީާހ ފަދައެވެ. އޭާނ  آخرةއަށާއި  الّلوމިސާލަކީ ދެއްކުމަްށ ހޭދަުކރާމީހާެގ މިސާލެވެ. އަދި އޭާނ 

ނޑަކަށް ވާޭރވެހުނީމާ ވެލިކޮޅު ަފއިބައިގެްނާދ  ކުރާ ހޭަދއިގެ މިާސލަީކ އޭގެމަތީަގއި ެވލިުހރި ަހރު އޮމާން ހިަލގަ

ނޑަކަށް ޮއތުމެވެ. އޭގައި ގަހެްއ ފެޅުމުގެ  ނޑު ހަަމ ހަުރހިަލގަ އެއްނުެވއެވެ.  إمكانމިސާލެވެ. ދެން ެއހިލަގަ

ދޭމީހާއާއި އަދި ެދއްކުމަށް ހޭދަކުާރ މީާހާއިއ  صدقةއެބަީހ ަކލަގޮވިީމހާއާިއ އުނދަޫގކޮށްފާ  –މީހުންނަށް އެ

ކުރުމަްށ އެމީހުންަންށ  حاصلއެްއ  ثوابން / ުކރާ ހޭދައިން އެއްވެްސ ދަރުމައެްއ  عملމިމީސްމީހުންކުރާ ހެޔޮ 

 ތެދުަމގެއް ނުދައްަކވައެވެ. الّلوކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ. އަދި ކާަފރުވެއްެޖ ބަޔަކަށް 

ގެމައްޗަްށ ގަދަކޮްށ  طَاَعةތައް އީމާންކަމާއި  نفسގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެދިގެންނާިއ އަދި ތިމާމެންެގ  الّلوއަދި  (265)

ެގ މިސާަލީކ ހަމަބިމަށްވުެރ  عملސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ ތިމާމެންެގ މުދާހޭދަކުރާީމހުންެގ މިސާަލކީ އެީމހުން އެކުާރ 

ޑަކޮށް އުފުލިފައިވާތާުކއޮތް ބަގީޗާެއއްގެ މިސާެލވެ. އަދި އެބަގީޗާއަށް ބޯަވރޭވެހި އޭގެ ގަްސގަހުގެ ނަތީާޖ ކު

)މަތިވަރު( ޑަބަލްވެގެން އައި ބަގީާޗއެކެވެ. އަދި ބޯކޮށްާވރޭ ނުވެހުނުނަމަ ތުނިކޮށް ހިމަފޮދުވާރޭ ވެހުނަްސ 

ކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކަްށ  الّلو تعاَلލެވެ. އަދި ގަސްތަކުގެ މަިތވަރު އެާހ ފައްކާ ަބގީޗާއެްއގެ މިސާ 

 ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ. 

ގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެިދގެން މުދާހޭދަުކރާމީހާެގ މިސާލެެކވެ. އޭާނ  الّلوމިމިސާލުގަިއ މިބަޔާންކުރަްއވަނީ 

މަދުނުކުރަްއވައެވެ. އާއި ދަރުަމ  ثوابއެހޭދަކުާރ އެތި ކިތަންެމގިނަޔަސް އަިދ މަދުއެތިކޮޅެއްނަަމވެސް އޭެގ 

 ބަގީޗާއަށް ޯބވާރޭނުެވހި ހިމަފޮދުާވރޭެވހުނަސް ބަީގޗާގެމަތިވަުރ ގިނަވާގޮތަށެވެ.
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

     = ެ؟އަޅެފަހެ ކަލޭމެންކުރެ މީހަކު ލޯބިުކރާނޭހެއްެޔވ       =  އޭނާޔަްށ

  ބަގީޗާއެއްވުމަށް.     = .ެކަދުރާ ޭމބިސްކަދުރުގ             = 

  އެތާނގެދަށުން ާއރުތައްދެމޭ    = .ާއޭނާޔަްށ އެަބގީާޗގައިވ        =  ުހރިާހ ވައްަތރެއްެގ

 މޭވާ.     = .ެއަދި އޭނާޔަްށ މުސްކުޅިކަންޖެހިްއޖ   = .ާއަދި އޭނާޔަށްވ       = 

 ނިކަމެތި ދަރިންކޮޅެއް ކުޑަކުދިންކޮޅެއް.      = ިައރައިދެން އެބަގީާޗއަށް ގަަދވައިޖެިހ ނަގޫރޯޅ . 

    .ިއޭގައި އަލިފާންހުރ     = .ިދެން އެބަގީޗާ އަންދައިފ   = .ެއެފަދައިންނެވ 

      = ކޮށްދެއްވަނީ. بَ َيانނަށް ންކަލޭމެ الّلو تعاَل   =  ެدليلތެރިކަމުގެ  قدرةއެކަލާނގ 

 ތައް.       =  ާކުރޭތޯ. فكرކަލޭމެން ވިސްނ     =  އޭ އީމާންވެއްެޖ

 !މީސްތަކުންނޭވެ  =  !ެކަލޭމެން ހޭދަކުރާެށވ          =  ކަލޭމެން ހޯދިތަކެތީެގ

 ތަކެތި. حاللރަނގަޅު         =  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ެނރެދެއްިވ

  ތަކެތީގެތެރެއިންނާއި.   = .ްބިމުނ          =  އަދި ކަލޭމެން ވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ

 ކަލޭމެން ހޭދަކުރުމަށް. =  އެމުދަލުގެ ެތރެއިން. =  ގަސްތުނުކުރާށެވެ!      = 

   ކަލޭމެންވެސް އެތަކެީތގައި ހިފާނެބަަޔކުކަމުގައި ުނވެއެވެ.        =  .އެއިން މަދުކޮށްގެންމެނުީވ

 މެނުވީ.ނުވަތަ ދެރަވެ އިސްދަށަށްޖަަހއިގެން ލަދުްނހުރެ    = !ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ     = 

 އީ. الّلوހަމަކަށަވަރުން       =  ެފުޅުތަކަްށ  ِفْعلُ އަމިއްލަޒާތުފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންވާ އަދި އެަކލާނގ

 ވެ.ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެ تعريف
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ގަސްތަކުގެ ދަުށގަިއ  މޭބިސްކަދުުރގެ ބަގީާޗެއއް އޮވެފައި އަދި އެ އިކަލޭމެންކުރެ ެއކަކަށްވެސް ކަުދރާ (266)

ފެންހިނގާ ާއރެްއ އޮެވ އަިދ އޭނާޔަްށ އެަބގީޗާއިްނ ުހރިާހ ބާވަތެއްެގ މަތިަވރު ލިބިލިބިއޮތުމަށްފަުހ އޭާނ 

އޭގަިއ ައލިފާން ުހިރ  ިއ އަދި މުސްކުޅިވެ ގައިާބރުދެރަެވ އަިދ ކުޑަކުޑަ ކުދިންކޮޅެއް ތިބުާމެއކު އެބަީގޗާއަށް ގަދަވަޔާ

ާޗ އަންދާލަިއ ަހލާކުކޮށްިލކަހަަލ ބަީގޗާެއއް އޮތުމަށް ލޯބިކުރަުމހެއްޔެވެ؟ )ލޯިބ ނުކުރާެނއެވެ.( ނަގޫރޯޅިއައިސް ަބގީ

 ކުރުމަށްޓަަކއެވެ.  فكرކޮށްދެއްވަނީ ަކޭލމެން ވިސްނާ  بَ َيانކަލޭމެނަށް އެަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ  الّلو تعاَل

މީހާުކރާ ހޭދައިެގ މިސާލެެކވެ. އޭނާކުރާ ހޭދަޔާ ީމހުންނަށް ދޭދިނުންތަކުްނ  منافقދަންނައެވެ! މިމިސާލަީކ 

ގައިވެްސ  عملމީސްތަކުން އޭނާޔަްށ ތާރީފުުކރެއެވެ. އެބަޔާން ުކރެއްިވ ބަގީޗާގަިއހުިރ ރަނގަޅުކަްނ އޭނާެގ 

ުކރައްަވިއ އެއަްށ ބޭނުންވީހިނުދ  باطلގެ ދަރުަމ  عملނިވަިއލަިއ އޭނާެގ  نورއޭނާެގ  تعاَل الّلوހުރިފަދައެވެ. ދެންފަހެ 

ވެގެން ދިޔައީެއވެ. އަލިފާްނހުިރ ވަިއއައިސް ަބީގާޗ  باطلގަިއ އެއްވެްސ ބަަރކާތެއްނެތި  عملދުަވހުން ެއ  قيامةއެބަހީ 

 . والّلو أعلمއަންދާލިފަދައިންނެވެ. 

ތަކެތީްނ  حاللވި ރަނގަޅު  حاصلއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެންުކރި މަސައްކަަތކުން  (267)

ތަކެިތ  حاللހޭދަކުރާށެވެ! އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ބިުމން ނެރެދެއްިވ ތަކެތީންވެްސ ރަނގަޅު 

ފަދަ ތަކެތީގެ ރަނގަޅުތަކެތި ހޭދަކުރާެށވެ! ައިދ  رَِكازއާއި  َمْعدنދެންވެސް ބިމުގެ  އިއޮއްޓާރާ  އިހޭދަކުރާށެވެ! ޭމވާޔާ

ނުކުރާެށވެ! އެފަަދ ދެރަ ވިޔާނުާދ  قصدތަކެތި ހޭދަކުރުމަށް  حرامުހރި ވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ އަދި އި ގަ އޭގެތެރޭ

އެއްޗެްއ އެހެންމީަހކު ަކލޭމެނަށްދިނަސް އެެއއް ަކލޭމެން ިހފާނީ މަދު އަދި އުނިއެއްެޗއްގެ ގޮތުގަިއ ދެަރވެގެްނ 

 ثناءގެްނާވ އަިދ އެަކލާނެގ ހިންަގވާކަންކަމަށް ާތރީފާ ީއ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑި الّلوހުރެއެވެ. އަިދ 

 !ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ

 

 

 
  



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 4 3   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = )!ެސައިޠާނު. )ދަންނައެވ      =  ކަމެވެ. فقًنކޮށްދެީނ  وعدއެޮސުރ ކަލޭމެންނަްށ 

        = ެކަންތައްކުރުމަެށވެ. َفاِحشކުރަނީ  أمرނަށް ންއަިދ އެސޮުރ ަކލޭމ     = 

 ކުަރއްވަނީ. وعدަކލޭމެނަށް  الّلوއަދި       =  َفْضلَ ްނ ފާފަފުއްސެވުމަށާިއ  حضرةއެަކލާނެގ 

 ގިނަކުރެއްވުމާިއ ރިޒުގު ތަނަވަސްކުރެްއވުމެވެ.( ثَ َواب ގެ َصدقةވަންތަކަމެވެ. )އެއީ       = 

 ފަރާތް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. حقّ އީ ދެއްވުން ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ އަދި ދެއްވުްނ  الّلوއަދި    

     =  ެކަމާއި  نىبގެ ސީދާކަން ދެއްވައެވެ. ނުވަތަ  عملދެއްވައެވެ. )ބަހާއި  حكمةއެކަލާނގ

  ފޮތްދެއްވައެވެ.(   =  ާއަޅަކަށް.އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވ        =  ިحكمةއަދ 

  ދެވިއްޖެ މީާހ )ދަންނަެއވެ!(      =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހަކަްށ ގިަނވެގެންާވ

  ހެޔޮކަންތައް ެދވިއްޖެއެވެ.  =  ިލިބިނުގަނެެއވެ. َوْعظާއއި  نصيحةއަދ         = 

  ބުއްދިވެރިން މެުނވީ. / ޯބހުރިމީހުްނ މެނުވީ.   .ްއަދި ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރިއެްއޗެއ      ުކާރ

  ހޭދައިގެތެެރއިން.       = .ްނުވަތަ ކަލޭމެްނ ނަދުރުގެ ތެެރއިން ބުނާ ނަދުރެއ     

    =  ދެެނވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ އެއެްއޗެްއ      =  އަިދ

  އަނިޔާވެރިންނަކަްށ ނުވެެއވެ.      =  ވެިރއެއް. نصرއެްއވެްސ       =  ްކަލޭމެނ

 ފާޅުކޮށް އެނގޭގޮތަްށ ދިނުން. صدقة     = .ެއެއީ ރަނގަޅުގޮތެކެވެ. ރަނގަޅު ކަމެކެވ       

 ވަންހަނާކޮށްދިނުން. صدقةއަދި ކަލޭމެން އެ  =       =  ެންނަށް )ސިްއރުކޮށް(  فقًن صدقةއަދި އ

   ދިނުން.  =  / .ެމާރަނގަޅެވެ.ފަހެ އެގޮތް ކަލޭމެނަށް މާހެޔޮެވގެންވާގޮތެވ     

     = .ެއަދި ަކލޭމެންެގ ނުބައިކަންތަކާިއ ފާފަތަްއ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ފުއްސަވާނެތެވ   = 

  އީ. الّلو تعاَلއަދި        =  ެތައް ދެެނވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެެވ.  خَبކަލޭމެން ކުރާކަންތަކުގ

      =  ޭ( އެީމހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުަމކީ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ !އެވެ رسول الّلو)އ

 އެވެ.( ىداية توفيقއޮތްކަމެއްނޫނެވެ. )މިއީ     =  ުالّلو تعاَلއަދި ެއހެނެއްކަމަކ.     

   = .ެެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ަފރާތަކަްށ އެކަލާނެގ ތެދުމަގު ަދއްކަވަެއވ      = 
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 އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން ކަލޭމެންުކރި ހޭދަެއއްވިްއޔާ.    =  ަنفسފަހެ އެއީ ަކލޭމެންގެ އަމިްއލ 

 ކަލޭމެންނަށެވެ.އަށެވެ. އޭެގ ދަރުމަ    = ( ްހޭދަނުކުރެެއވެ.  مؤمنއަދި ަކލޭމެނ )ްصدقةނ 

  ނުދެއެވެ.       = ފުޅުއެދިގެން މެނުވީ. وجوގެ  الّلو      =  އަިދ

  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން ަކލޭމެން ކުިރއްޔާ ުކރި ކޮންެމހޭދައެއް.   = ެނަްށ ންއެެއއްޗެއް ކަލޭމ

 ވޭނެއެވެ.އް ބަރާބަރުކޮށްދެ     =  / .ެއަދި ކަލޭމެންނަށް އަިނޔާ ނުެވވޭނެއެވ

 މަދުނުކުރެވޭނެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 فقًنގެ ަމގުގަިއ މުދާހޭދަުކރުމުން  الّلوދީ އަދި މިނޫންެވސް  صدقةއޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ަކލޭމެްނ ޒަކާތްދީ  (268)

ކަންތައް ކުރުމަށެވެ.  فاِحشކުރަނީ  أمرކުރެއެވެ. އަދި އެޮސރު ކަލޭމެނަށް  وعدނަށް ންވާނެކަމަށް ސައިޠާނު ަކލޭމެ
ނަްށ ންކުރައްވަނީ އެކަލާނގެ ަކލޭމެ وعدނަށް ންކަލޭމެ الّلوއަށް އުރެދެވޭ ކަންތައްތައް ުކރުމަށެވެ. އަދި  الّلو

ދެއްވަިއ ރިޒުުގ  ثواب އިފާފަފުއްސެވުމަށާއި އަިދ ކަލޭމެން އެކަލާނގެ މަުގގައި ކުރާ ހޭދަތަކަށް ގިނަގުަނ ދަރުމަޔާ 
 ތަނަވަސްކުރެްއވުމަށެވެ.

 توفيقގައި ސީދާވުމުެގ  عملދެއްވަެއެވ. އެއީ ަބހާިއ  حكمةޑިގަންނަވާ ައޅަކަށް އެކަލާނެގ އެކަލާނގެ އެދިވޮ (269)

ދެއްވުުނ މީހަކަްށ  حكمةއެވެ. ދެންފަހެ އެމީަހކަށް  فقوއާއި  قرآنދެއްވުމެވެ. ނުވަަތ ނަބީކަމާއި ފޮތެވެ. ނުވަތަ 
ލިިބ  وعظާއ  نصيحةެގ އާޔަތްތަކުްނ ބުއްދިެވރިންނޫނީ  الّلوހަމަކަށަވަރުންެވސް އެެދވުނީ ގިނަވެގެްނވާ ހެވެވެ. އަދި 

 ނުގަނެއެވެ. 

ާއިއ ހެޔޮކަމުގެެތރެއިްނ ުކިރ ކޮންމެ ޭހދައެއް އަދި ނަުދރުގެތެެރއިްނ ކަލޭމެްނ ބުިނ  صدقةއަދި ކަލޭމެްނ  (271)
އަްށ ކުއްތަންވުމުެގ ގޮތުްނ ކުރިކަެމއްތޯ ނުވަަތ ބަޔަކަްށ ދައްކަންުކރިކަމެއްޯތ  الّلوކޮންމެ ނަދުރެްއ އެީއ 

 ވެރިަޔކު ނުެވއެވެ.  نصرދުވަހުން ެއއްވެްސ  قيامةދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. އަދި އަނިާޔވެރިންނަްށ  الّلوމިހުރިހާކަމެްއ 

ދޭއިުރ ީމހުންނަށް އެނގޭގޮތަްށ ފާޅުކޮށްދިނަސް އެީއވެްސ ހަަމރަނގަޅުގޮތެކެވެ. ައިދ  صدقةކަލޭމެން  (271)
ބަޔަކަްށ  فقًنކޮންމެވެްސ  އި އަށް އެދޭ އެއްެޗއް ީމހުންނަށް ނޭނޭގގޮތަށް ވަްނހަނާކޮށްފަ صدقةކަލޭމެން 

މޮޅުއިތުރީ  صدقة. ސުންނަތް އެވެ قواعدގެ  صدقة سّنةނަށް މާހެޮޔވެގެންވެެއވެ. މިއީ ންއެއެއްޗެއްދިނުން ކަލޭމެ
ވެރިްނ ވިދާޅުެވއެވެ.  علمޒަކާތް މޮޅުއިުތރުވެގެްނވަނީ ފާޅުގަިއ ދިނުންކަމަްށ  فرضސިއްރުްނ ދިނުމެވެ. ނަމަވެްސ 

. އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެްނގެ ފާފައިގެެތރެއިްނ ބައެއް ކުށްފާފަ ުފއްސަވަެއވެ. އެއީ އެކަލާނެގ والّلو أعلم
 މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. خَبކަލޭމެްނ ކުާރ ކަންތަކުގެ  الّلو تعاَلަވރަކަށެވެ. އަިދ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މިން

އެއްނޫނެވެ. އެަބހީ އެމީހުންެގ  واجبއެީމހުންނަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވުމަކީ ަކލޭގެާފނުންގެ  !އެވެ َرسول الّلوއޭ  (272)
އެވެ.  ِىداية توفيقކޮށްދެްއވުން ެއއީ ހަަމއެކަނި ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް އޮްތ ކަމެކެވެ. މިއީ  واصلހިތްތަކަށް ތެދުމަގު 

َيانކޮށްދެވޭީނއެވެ. އެީއ  بَ َيانބޭކަލުންނަށާއި ދަންނަމީހުންނަށް ތެދުމަގު  رسول އެވެ. މިވާަހކަ ައހުރެްނ  ِىَدايَة اإلْرَشاد والب َ
الّلو ކޮށްދީފައިވާނެެއވެ. އިުތރަށް އެދޭމީހަުކ އެފޮތުްނ ބަލާށެވެ! ދެންފަެހ  بيانޅަްށ ކިޔާފޮތުަގިއ ރަނގަ ُدُروٌس ِمن الّتوحيد

އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކަވއެވެ. ވާސިުލކޮށްދެއްވަެއވެ. އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިްނ  تعاَل
ގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ  الّلو تعاَلތަކަށް ލިބޭުހއްޓެވެ. އަިދ  نفسކަލޭމެންެގ  ثواب އިކަލޭމެން ހޭދަުކރިއެްއޗެއްެގ ދަރުމަޔާ 

އަިދ އެގޮތުްނ ަކލޭމެން ހެޔޮގޮތުަގިއ  !ނުކުރާށެވެ َصَدَقةނުުކރެއެވެ. ނުވަަތ  َصَدَقةްނ  مؤمنއެދިގެން މެނުީވ ަކލޭމެން 
 ނަށް އަނިޔާނުވެވޭނެެއވެ.ންލިބޭހުއްޓެވެ. އަިދ ކަލޭމެ ثوابކުރާ ކޮންެމ ހޭދަޔަކަށްެވސް ޭއގެ ަބރާބަރު ަދރުމަޔާިއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = ންަނށެވެ. فقًنއެބަީހ މުދާހޭދަުކރާނީ –ންނަށެވެ. فقًن           = 

  ެގ މަގުގަިއ ބަންދުވެފަިއވާ / ހިފެެހއްޓިފަިއވާ. الّلوއެމީހުން       =  އެމީހުންނަްށ

 ހިނގާބިނގާވުމަްށ ކުޅަދާނަނުވާ.     = .ިބިމުގައ       = ނުދަންނަމީހާއަްށ  جاىل

 އެމީހުން ހީވާނީ.    = .ެމުއްސަނދިންކަމަށެވ      = ة ތެރިވުމުގެ ސަބަބުން. މީހުންގާުތ  ِعفَّ

 އެއްޗެްއ ދޭން ނުބުނާތީ.     =  ެްނ ަކލޭގެފާނަށް އެމީުހްނ  عالمةއެމީހުްނގ

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ.    =  ސަލާްމ ނުޖަހާނެެއވެ. މީުހްނ އެމީހުން މީހުންނަްށ

 ކިބައިން ނޭދޭނެއެވެ.     = .ިއާދޭސްކޮށްކޮށްފައ      =  އަދި ހެޮޔކަމުގެތެރެއިްނ

 ކަލޭމެން ުކރިއްޔާ ކުިރ ހޭދައެއް.       =  ްއެއެއްެޗްއ  الّلو تعاَلފަހެ ހަމަކަށަަވރުނ

 ެއމީހުން އެމީހުްނެގ މުދާތައް ހޭދަކުރާީމހުން  =    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.   

   = .ުރެޔާިއ ދުާވލ      = .ިިސއްރާިއ ފާޅުގައ      =  ފަެހ އެމީހުންަންށ

  ގައި. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ  =   އެމީހުންގެ ަދރުމަހުއްެޓވެ.    =  ައިދ

   ދުވަހުްނ ބިެރއްނެތެވެ. قيامةއެމީހުންގެމައްޗަކަްށ      =  އަިދ ހިތާމަުކރާނޭ ބަޔަުކކަމުަގިއ

  އެމީހުން ުނވެއެވެ.    =  ހިްނގާމީހުން. ُمَعاَملةރިބާކާީމހުން / ރިބާެގ    = 

  ދުވަހުން ކައްވަޅުތަކުން( ނުކުެމ ނުތެދުވާނެއެެވ. قيامةއެމީހުން )     =  އެމީހާ ތެދުވާފަދަިއްނ

 މެނުވީ.        = ސަބަބުން ބޯސަަކރާތްެވ ދީވާނާވެފަިއވާ.އާ އޭނާގަިއގާ ީބހުމުގެ  َشْيطان  

     =  .ްމޮޔަވުމުގެ ސަބަބުނ  = .ީއެހެން އެވ     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނުމުެގ

 ސަބަބުންނެވެ.        = .ީވިޔަފާިރވާކަންކަށަަވރ       = .ެރިބާފަދައެވ           = 

 ކުރެއްިވއެވެ. حاللވިޔަފާިރ  الّلو تعاَلއަދި        =  ާކުރެްއވިއެވެ. َحَرامއަދި ރިބ         
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 ން. حضرةގެ  َربّ އޭނާގެ  =   އަތުެވއްޖެމީހާ. وعظ نصيحةއަދި އެމީހުންެގގާތަށް  =   =  ްދެނ

 ހުއްޓައިފި. ُمَعاَملةއޭނާ ުހއްޓައިފި. / ރިާބގެ       =  .ެحكمފަހެ އޭނާ އެކުރިކަެމއް އިސްވެދިޔަީއއެވ 

 ގެކުރިން ވީކަެމއްވީއެވެ.        =  ްއަށެވެ. އެކަލާެގ  حضرةގެ  الّلوއަދި އޭނާގެ ކަންތައް ދެނ

  އަށެވެ. حضرةނުުކރެއްވުްނ އެަކލާނެގ  އި ކުރެއްވުމާعفو  =  ިވެއްޖެމީހާ. )އެަބީހ  إعادއަިދ އެނުބރ

 ހިންގަިއފި މީހުން ދަންނާށެވެ!( عملކުރެއްވުމަށްފަހު ދެން އަލުން ެއކަމުގެ  حرامރިބާ           

  ފަހެ އެމީހުްނ އެީއ ނަރަކަިއގެ ެއކުވެރިންނެވެ. =      =  އެމީހުން ދެމިތިބޭީނ

 އެތާނގައެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންނަށް ދޭހުށިކަމެވެ! ެއީއ  فقًنގެ މަުގގައި ބަންދުވެ ިހފެހެއްޓިފައިވާ  الّلوކަލޭމެން ހެޔޮގޮުތގައި ުކރާ ހޭދަ  (273)

ންކަމުގައި ބައެއް ޭބކަލުްނ  ُمَهاِجرُ  فقًنއަށްގޮސްތިބި  ىجرةއަްށ  الَمِد ْيَنة ގެ ައރިުހގައި َرسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم
ހަަމ  ން ކަމުގަިއެވސް ބައެްއ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވެެއވެ. މިދެގޮތްވެސް  فقًنއުޅޭ  ގައި ވިދާޅުވެއެވެ. ނުވަަތ ހަނުގރާމައި

ވަންތަކަން ހޯދުމަްށ ކުޅަދާނަނުވެއެވެ. އަދި ތަންޮދުރ  فضلެގ  الّلوއެވެ. އެމީހުންނަްށ ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ  جائز
ةނޭނގޭމީހުން ީހކުރާީނ އެމީހުންނަީކ މުްއސަނދިންކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުްނ  ތެރިކަމުްނ މީހުންާނ ސަލާމްޖަާހ  ِعفَّ

ދީ ހަދާށެވެ! އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން ަކލޭމެން ކުިރއްާޔ  صدقة سّنةންނަށް ަކލޭމެން އާދޭސް ނުކުރާތީެއވެ. އެމީހު
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوއެއް ހޭދައެއް އެއެްއޗެއް ުފރިހަމައަްށ  خردކުރި 

ނޑާިއ ދުވާުލ އަދި ސިއްާރއި ފައުޅުަގއި ހޭދަކުާރ މީުހްނ هللا ތިމާމެން ތިމާމެންގެ މުދާ  (274) ގެ މަުގގަިއ ރޭގަ
ދުވަހުްނ  قيامةެވއެވެ. އެމީހުންނަށް  ثوابގަިއ އެމީހުްނެގ ދަރުމަާޔއި  حضرةގެ  َربّ )ދަންނައެވެ!( ފަެހ އެމީހުންެގ 

ުދވަހުްނ އެއްވެްސ ބިރެއްނެްތ ބައެކެވެ. އަދި ހިތާމަކުރާޭނ ލިބޭހުއްޓެވެ. އެމީހުންނަީކ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އެ
 ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ. 

ދުވަހުްނ ކައްވަޅުތަކުން ނުކުމެގެްނ ސަިއޠާނާ އެމީހުްނ  ِقَيامة !ުކރާމީހުން ދަންނަެއވެ ُمَعاَملةރިބާކަިއ ރިބާެގ  (275)
ީމހަުކ ެތދުވާފަދައިން މެނުީވ އެީމހުންނަށް ނުތެދުެވވޭނެއެވެ. ގައި ީބހުމުެގ ސަބަބުްނ ބޯސަކަރާްތވެ ޮމޔަވެގެންވާ

އަށް ދާނީ ވެއްޓެމުންޖެހެމުން މޮޔަޔަކު ދާފަދައިންނެވެ. އެމީހުންނަށް އެހެން އެވާންދިމާީވ  ميدانގެ  زلشرއެމީހުން 
الّلو ހަމަކަށަވަރުން ވިޔަފާިރއެކޭ ރިބާއެކޭ ހަމައެއްގޮޭތ އެއްފަދަޭއ އެމީހުން ބުނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަިދ އެކަމަުކ 

ކުރައްވާފައެވެ. ަފހެ އެީމހެއްެގ  حرامެއވެ. އަދި ރިާބ ކުަރއްވާފަ حاللިވޔަފާރީެގ ފައިދާ  އިވަނީ ވިޔަފާރިޔާ  تعاَل
އިިވއްޖެމީހާ ދެން ެއއަށްފަހު އޭާނ  حكمއަތުވެްއޖެމީހާ ރިބާގެ  وعظއާއި  نصيحةން  حضرةގެ  َربّ ގާތަށް އެމީހެްއގެ 

ކަންތަްއ ެދްނ  ހުއްޓާަލއިފިއްާޔ ދެން އޭގެުކރީގަިއ އޭނާެގ ކިަބއިން އިސްވެދިޔަ    ُمَعاَملةރިބާކެއުމާިއ ރިާބގެ 
އެނގުމަށްފަުހ  حكمއިރާދަކުެރއްވިގޮތަކަްށ ނިންމަވައިފާނެއެވެ. އެކަމަކު ޭއގެ  الّلوއިސްވެދިޔައީެއވެ. އޭނާގެ ކަންތަްއ 

 އަށް ވަދެގެންފިމީހުންނަކީ ަނރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ. އެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ އެތާނަގއެވެ. ُمَعاَملةއަލުންވެސް ރިބާެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ރިބާމަދުކުރައްވައެވެ. ރިބާގެ ފައިދާ މަދުކުރައްވަެއވެ. الّلو تعاَل      =  އަިދ

 ެގ ފައިާދ ގިަނކުރައްަވއެވެ. َصَدقةއެކަލާނގެ ގިނަކުަރއްވަެއވެ.  َصَدقة       ިالّلو تعاَلއަދ 

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.      =  ކާފަރުވުންބޮޑު ފާފަކުރުން ގިނަ އެްއވެސްމީހަކަށް. / ކޮންެމ

 މީހަކަށް.    = .ްހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންވީީމހުނ         =  صاحل އަިދ އެމީހުްނ

 ކުރި. عمل    =  ުކޮށް. قائمއަދި އެމީހުން ނަމާދ     .ީއަދި އެމީހުން ޒަކާތްދ 

    = .ެއެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ދަރުަމހުންނަހުއްެޓވ   =  ެގައި. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންގ 

    = .އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެސްބިެރއް ނެތެެވ        =  އަދި ހިތާމަކުރާެނ

 ބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުެވއެވެ.    = !ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ      = 

 ވެިރވާށެވެ! تقوىއަްށ  الّلوކަލޭމެން         !ެއަދި ބާކީީވއެއްެޗއް ދޫކޮްށލާށެވ    = 

   ރިބާގެތެރެއިން.   = ީން ކަމުގައިވަންޏާ. مؤمنކަލޭމެންނަކ      =  ފަެހ

 ކަލޭމެން ެއހެން ނުހަދަްނޏާ )ރިބާެގ ފައިދާ ދޫނުުކރަންޏާ.(   =  !ެފަެހ ކަލޭމެްނ ޔަޤީްނ ކުރާެށވ 

          = ާއ ގެފަރާތްޕުޅުން  ހަނގުރާަމއެްއ އަތުވެދާނެކަމަްށ  َرسولއާިއ އެކަލާނގެ  الّلو . 

     =  ްެވއްޖެއްޔާ. توبةއަދި ަކލޭމެނ      =  ކަލޭމެނަށް ހުންނަހުީރ މުދަލުެގ

  އެވެ. َرأمْسَال  = .ާކަލޭމެްނ އަނިާޔ ނުުކރ     =  އަދި ަކލޭމެންނަްށ

  އަނިޔާނުލިބޭ.      =  އަތްމަތި ދަިތ  –އަދި އޭނާަޔކީ، އެބަހީ ދަރަިނ ގެންދިަޔ މީހާއަީކ– 

 އަދި އުނދަގޫކަުމގެ ެވރިެއއްނަމަ ނުފޯރާމީެހއްނަމަ.       =  إنتطارފަހެ ތަަނވަސްެވ ފަސޭހަވަންދެްނ 

  ކޮށްލުންހުއްެޓވެ.  =  ްކުރުން. صدقةއަދި ކަލޭމެނ     =  ކަލޭމެަންށ

 ހެޔޮވެގެންެވއެވެ.       = .ާކަލޭމެްނނަށް އެނގޭކަމުގައިވަްނޏ    =  އަިދ

 ކަލޭމެން ދުވަހަާކއިމެދު ބިރުވެިތވާށެވެ!    = .ޭއެދުވަހުން ަކލޭމެން އެނބުރިދާނ       = 

   އަށް. حضرةގެ  الّلو    =  ެއަކަށްވެސް ަބރާބަރުުކރެވޭނެ. نفسދެން ކޮންމ    =  

                                

                                     

                                     

                                  

                    



މާނ  ގެ البقرةسورة  ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 4 8   

 އެއްުކރިކަމެއް. ހޯދައިގަްތ އެއްެޗއް. نفسއެ      =  ތަކަށް އަނިޔާ ނުެވވޭނޭ. نفسއަދި ެއ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑުއްަވއެވެ. އަިދ  الّلو تعاَل  (276) ެގ ފައިާދ އެަކލާނެގ  َصَدَقةރިާބގެ ފައިާދ މަދުުކރައްާވ ބަަރކާތް ކަ

 الّلوގިނަކުރަްއވައި ަބރަކާތްަލއްވަެއވެ. އަދި ކާފަރުވުްނބޮޑު ފާފަކުރުންގިނަ އެއްވެސްީމހަކަށް 

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ. 
ކޮްށ އަިދ ޒަކާތްދީހެިދ  قائمކުިރ މީސްތަކުްނ އަިދ އެމީހުން ނަމާުދ  َصاحل عملހަމަކަށަަވރުން އީމާންެވ   (277)

ދުވަހުން އެމީހުންގެ މައްޗަްށ  قيامةހުއްޓެވެ. އަދި  ثوابގައި ދަރުމަޔާއި  حضرةގެ  َربُّ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ 
 މުގަިއ އެީމހުން ނުވެެއވެ. އެއްވެސް ިބރެއްނެތެވެ. އަދި ހިތާމަުކރާނޭބަޔަުކ ކަ

ވެރިވާށެވެ! އަިދ ރިބާއިްނ އިތުުރ ވެަފިއާވ  تقوىއަްށ  الّلوޭއ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުންޭނވެ! ކަލޭމެްނ   (278)
 ންކަމުގައިވަންާޏއެވެ.  مؤمنތަކެތި ކަލޭމެން ޫދކޮށްލާށެވެ! ކަލޭމެންނީ 

ާއ ގެަފރާތްޕުޅުން  ހަނގުރާމައެްއ  َرسولއާިއ ެއކަލާނގެ  الّلوއަިދ ކަލޭމެްނ އެބަިއ ދޫނުުކރަންާޏ ދެްނ   (279)
ވެއްޖެއްޔާ ދެން ަކލޭމެންނަްށ  إصالحވެ  توبةއަތުވެދާނެކަމަށް ޔަޤިންކޮށްބިުރވެތިވެތި ާވހުށިކަމެވެ. އަދި ަކލޭމެން 

ދިންަވރެވެ. ކަލޭމެްނ ކެޕިޓަލެވެ. ކަލޭމެްނ ދަރަންޏަްށ  أصلއެވެ.  َرأمْسالހުންނަންވާނީ، ަކލޭމެން ބޭނުންުކރަންވާީނ 
ގަެއވެ. އެބަހީ ކަލޭމެން މީަހކަށް މަދުނުކޮށް އަދި ެއހެންމީހަކު ކަލޭމެނަށްވެްސ  حالމީހަކަށް އަނިޔާ ނުުކރާ 

 މަދުނުކޮށެވެ. އެބަހީ ެއއްވެސްގޮަތކުން ެއއްވެސް ަފރާތަކަށް ެގއްލުން ނުކޮށެވެ. 
ތިދަތި އަދާކުރުމަށް އުނދަގޫވެފައިވާ މީހެއްނަމަ އޭނާޔަށް ލުއިެވ އަދި ކަލޭމެންއަތުން ދަރަނިގެންދިޔަމީހާއީ އަތްމަ  (281)

ކޮށްލުން މުދަލުގެ ވެރިންނަށް )ަދަރނި ލިބެންވާފާރަތަށް( ހެޔޮެވގެންވެއެވެ. ނަމަވެްސ ރިާބ  إنتطارތަނަވަސްވެލަންދެން 
ގެގޮތުްނ  صدقةރަނި ނުވާގޮތަށެވެ. ޕަސެންޓް އިތުުރ ނުވާގޮތަށެވެ. އަިދ ކަލޭެމންނަށް އޭނާ ދޭން އޮތް ދަ

ނޑައިލުން މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ. އެގޮްތ ކަލޭމެނަށް އެނގޭނަަމއެވެ.   ކަ
ވެ އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްެމ  ُرُجوعَ އަށް  حضرةެގ  الّلوއޭ މީސްތަކުންނޭވެ! އެދުވަެހއްގައި ކަލޭމެން އެންމެން   (281)

ތަކަްށ ހެޮޔވިއްާޔ ހެޔޮކޮށް ނުބަިއވިއްާޔ ނުބައިކޮްށ ފުރިހަަމ ބަރާަބުރ  عملއެމީހަކު ދުނިޭޔގަިއ ހުެރގެން ުކރި 
އަކަށް އަނިާޔ  نفسދުވަހަށް ަކލޭމެން ބިރުވެތިވާށެވެ! އަދި އެއްވެްސ  قيامةއެބަީހ  –ޖަޒާދެއްވޭ ދުވަހަކަްށ 

 ނުގަވާއިދުން އަދަބެއް ުނލިބޭނެއެވެ.  –ނުވެވޭނެއެވެ. 

ން އެންމެފަހުން ބާވަިއލެއްވުނު އާޔަތެވެ.  قرآنން ވިދާޅުާވގޮތުގަިއ މިާއޔަތަކީ  مفّسرކޮށް ގިނަ  عامّ * ދަންނައެވެ! 
ެގ  َرْبطُ މިއާޔަތާިއ މިދެއާޔަުތގަިއ ުހރި ގުޅުމާއި  ُىًدى ِلْلُمتَِّقٌْنَ ކުަރއްވާފައިެއާވ  وحىދެންފަހެ މިސޫރަްތ ފެށޭތާނގަިއ 

ވާފަދައެވެ. ސޫރަްތ ފެށޭތާ އެ އަންގަވަީނ  عجائبއާއިމެދު  مقصدގެ  قرآنމައްޗަށް ބަލަިއލި ކޮންެމ މީހަކުވެްސ 
އަްށ ބިރުވެިތވާމީހުންނަށްވާ ތެދުމަެގއްކަމުގަެއވެ. ތިމާީއ  الّلوވެރިންނަށްވާ ތެދުމަގެްއ ކަމުގަެއވެ.  تقوىމިފޮތަކީ 

ެއކަމަށް ބިުރގަންނަަވިއ ވެރިކަމެއްނެްތ މީހަކަށް ިމފޮތުން ތެދުމަގު ނުލިބޭނެއެވެ.  تقوىއިސްލާމެކޭ ިކޔަސް މީާހގައި 
މިއެދެނީ މީހާެގ  قرآنުކރައްވާފަެއވެ. ވީާމ  أمرެވރިވުމަށް  تقوىގައި އެންމެފަހުން ބާވަިއލެްއވި ާއޔަތުގަިއ އެވަީނ  قرآن

ެގ  الّلوއަށް ިދއުމަށް ތައްާޔރުވުމެވެ. އެީއ  حضرةގެ  الّلوދުވަްސ އައުުމގެ ުކރިން  قيامةވެރިެވ  تقوىކޮްށ  نفس إصالح
 އަީކ އެީއއެވެ. حقيقةގެ  تقوىތަކަށް ކިޔަމަންވެ ެއކަލާނެގ ނަހީުކރެއްިވ ކަންތަކުން ުދުރވެގަނެގެންނެވެ.  رأم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = !ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ     =  ަކލޭމެން ދެފަރާތަކުްނ
 އެްއ ހިންގަްނޏާ. معاملةދަރަނީގެ         =  ިނޑައެޅ  ނަންކިއިގެންވާ މުއްދަތަކަށް.ކަ     = 

 ފަހެ ަކލޭމެން އެަދރަންޏެްއ ލިޔާެށވެ!      = .ެއަދި ަކލޭމެންގެ މެުދގައި ލިޔެދޭހުިށކަމެވ 
  = .ުކާތިބަކު. ލިޔާމީހަކ     = ވެރިކޮށް. عدل     =  އަދި ކާތިބަުކ

  މަނާވެނުގަންނާށެވެ!  = .ްއޭާނ ެއލިޔެދިނުުމނ        =  الّلوއޭނާޔަްށ 

 އުގަންނަވައިދެްއވިފަދައަކުން.    = .ެފަހެ އޭނާ ިލޔާހުށިކަމެވ     =  / !ެއަދި އިްމލާކޮށްދޭށެވ
 ކޮށްދޭށެވެ! ِعَبارة       =  އޮތްމީހާ  حقّ އެީމހާެގ މައްޗަްށ– .ެެއީއ ދަރަިނ ގެންދާމީހާެއވ     

    =  އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ! الّلوކަމުގަިއވާ  َربّ އަިދ އޭާނ އޭނާެގ         =  އަިދ އޭާނ
 އަނިޔާެވރި ުނވާށެވެ!އެއިން އެއްތަންކޮޅެްއވެސް އުނިނުުކރާށެވެ!          =  އަިދ

   އޮތްމީހާވެއްޖެްއޔާ. حقّ އެމީހާގެމައްޗަށް    =  ާއަކުކަމުގައި ނުަވަތ  جاىلދެއުޅިއެއްނުވ
   މުސްކުޅިވެ ބަލިކަިށވެގެންވާމީަހކުނަމަ.    =  ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ.ނުވަތަ އޭނާއަްށ        

 ކޮށްދޭން. إمالءކޮށް  عبارةއޭނާ އަމިއްލައަްށ       =  ެعبارةވެރިޔާ  وَلފަހެ އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެފަދަމީާހގ 

  ކިޔައިދޭށެވެ.     = ވެރިކޮށް. عدل        =  ިދެހެކިވެރިްނލައި ެހކިކުުރވާށެވެ!އަދ  

    = .ްކަލޭމެންެގ ފިިރހެނުންގެ ެތރެއިނ        =  އަދި އެދެމީހުންަނީކ
 ދެފިރިހެނުންކަމުގައި ުނވިއްޔާ. ދެފިިރހެނުން ނެތިއްޔާ.       =  ފަހެ އެއްިފރިހެނަކާިއ

 ދެއަންހެނުންނެވެ.     = .ކަލޭމެން ުރހޭމީހުންކުެރ    =  ހެކިދޭމީހުންގެތެެރއިން. )އެަބީހ
  ވެރިމީހުންުކރެ.( دينވެރި  عدل     =  އެތަނުްނ އެްއ އަްނހެނަކު )ހެކިބަހުން( ތަންކޮެޅްއ

 ހަނދާންނެތިދާނެއެވެ.         = .ެދެންފަހެ ދެމީހުންުކެރ އަނެއްމީާހ ހަނދާންވެދާނެއެވ 
    = !ެއަދި ހެކިެވރިން މަނާެވ ނުގަންނަހުިށކަމެވ        =  ހެކިބަސް އަދާކުރުމަްށ

  ގޮވިއްޖެއްޔާ.  = !ެއަދި ަކލޭމެން ފޫހިނުވާެށވ     = .ްއެއެްއޗެއް ލިއުމަށ    

  = .ްކުޑައެއްޗަކަްސ ނުވަތަ ބޮޑުއެްއޗަކަސ        = .ްނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަށ   އެކަ
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 =  ްވެރިކަންބޮޑެވެ.  َعْدلއެގޮތ   = ގައި. حضرةގެ  الّلو      =  އަދި ެހކިދިނުމުަގިއ
 ސީދާކަންބޮޑެވެ.         = .ެއަދި ޝައްކުނުވުާމއި ގާތެވ     = .ީވެއްޖެއްޔާމެނުވ 

     = .ިހަަމ މިާހރުން ިމހާރަްށ ހިނާގ ިވޔަފާިރއެއްކަމުގައ     =  އެވިޔަާފރިއެްއ
  ކަލޭމެންގެމެދުގަިއ އަތުންއަތަްށ ހަމަ ވަގުތުންވަގުތަްށހިނގާ.    =  ފަހެ އެހެންވެއްެޖއްާޔ

  ކަލޭމެންގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ.   = .ްއެއެއްޗެއް ނުިލއުމަކުނ  = ިކަލޭމެްނ  އަދ
 ހެކިކުުރވާށެވެ!       = .ާކަލޭމެްނ ގަނެިވއްކަންާޏ ވިޔަފާރިުކރަންޏ          = 

 އަދި ިލޔާމީހަކަށްވެްސ އަިދ ެހކިވެިރއަކަށްވެްސ ދަތިނުުކރެވޭނެއެވެ.      އަިދ ަކލޭމެން އެފަަދ
 ކަންތައްކުރަންޏާ. ނަހީުކރެއްިވ ކަންތަްއކުރަންޏާ.        =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ ކަލޭމެންަގިއ

 ކަމެވެ. َفاِسقُ ހުރި      =  ްވެރިވާެށވެ! تقوىއަށް ިބރުވެތިވާށެވެ!  الّلوއަދި ަކލޭމެނ      = 

 ކަލޭމެނަށް އުގަންނަަވއިދެއްވަެއވެ. الّلوއަދި         =  ިއީ ހުރިާހކަމެްއ  الّلو تعاَلއަދ
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަްސކަލާނެގއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑައެޅި  (282) ةވެގެްނވާ ަވކި  َعٌنَّ އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ.  ކަ އަކަށް ކަލޭމެްނ ދެފަރާތަުކްނ  ُمدَّ
ހިންގަްނޏާ ފަހެ އެަދރަނީގެ ކަންތައް ލިޔާށެވެ! އެްގރީމެންޓް ރަނގަޅަށް ލިޔާެށވެ!  ُمَعاَملةދަރަންޏެއްނަގަިއ ދަރަނީގެ 

 الّلوލައްަވިއ ލިޔާށެވެ! އަދި ކާތިބުމީހާ އޭނާޔަށް  ވެިރގޮތަށް ކާތިބަކު عدلކަލޭމެންގެމެދުގައި 

އޮތްީމާހ  حقّ އުގަންނަވައިދެްއވިފަދައަކުްނ އެކަމަްށ މަނާެވ ނުގަެނ ރަނަގޅަށް ލިޔާށެވެ! އަދި އެމީހެއްގެަމއްޗަްށ 
ކިޔައިދޭށެވެ! ެއއިްނ  ވެިރވެހުރެ  تقوىއަްށ  الّلوކިަޔއިދޭށެވެ! އޭާނ ެއކިޔައިދިުނމުގައި  ِعَبارةއެބަީހ ދަރަނިގެންދާމީާހ 

އޮތްމީާހއަީކ އެބަީހ  حقّ އެއްވެްސ އެްއޗެްއ އެްއވެްސ ފަރާތަކަްށ އުނިއިުތުރ ނުކުރާެށވެ! ދެންފަެހ އެީމހެއްމައްޗަްށ 
ވެފައިވާމީހެއްނަމަ އަދި ނުވަަތ  ضعيفމީހަކުނަމަ ނުަވތަ މުސްކުޅިވެ  جاىلކިޔައިދޭ މީހާއަކީ ދެއުޅިއެއްނުވާ  عبارة

ކިއުމަށް ކުޅަދާަނ ނުވާމީހެއްނަަމ އެފަދަމީހުންެގ ފަރާތުްނ އެމީެހއްެގ  عبارةމަ ނުވަަތ އަމިްއލައަށް ކުޑަކުއްޖެއްނަ
ެވރިކޮށް އެކަން އޭނާކުާރ ހުށިކަމެވެ! އަދި ަކލޭމެންކުެރ ފިރިހެނުްނގެ ެތރެއިްނ  عدلކިަޔއިދޭށެވެ!  عبارةވަލީެވރިޔާ 

ށް ހެކިުކުރވާށެވެ! ދެފިިރހެނުން ނެތިއްާޔ ެއއްފިރިހެނަާކއި ދެްނ ދެހެކިންލަިއ އެިލއުން ެއއީ ރަނގަޅު ިލއުމެއްކަމަ
ވެިރ އަންހެނުންުކެރ ދެއަންހެނުންލާށެވެ! އެހެީނ ހެކިބަްސ އަދާުކރަންާވ  عدلހެކިބަހަށް ަކލޭމެން ުރހޭ ދީންެވރި 

މީާހ ހަނދާންވެދާެނއެވެ. ވަގުުތ އެއިްނ އެްއއަންހެނަުކ އެއިްނ ތަންކޮޅެްއ ހަނދާންނެިތ ދާނެއެވެ. ދެން އަދި އަނެއް
ްހުއްެޓވެ މަނާވެނުގަތުން  އެކަމުން އެމީހުން ގޮވިްއޖެއްޔާ ހެިކވެރިންނަށް އަދާުކރުމަށް ެހކިބަސް އަދި ދެނ .

އަދި ކިތައްމެ ކުޑައެއްޗެްއކަމުގައިިވޔަސް އަދި ނުވަަތ ކަމެކެވެ.  واجب ދިއުމަކީ އަދާުކރަން ހެކިބަސް
ނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަކަށް ިލއުމަށް ކަލޭމެން ފޫހިނުވާެށވެ! ެއގޮތް   حضرةގެ  الّلوބޮޑުއެއްޗެއްކަމުގަިއވިޔަސް އެކަ

ާމިއ ވެިރކަން ބޮޑުވެަފއި އަިދ ހެކިބަްސ އަާދކުުރމުގައި ސީާދކަންބޮޑުވެފަިއ އަިދ ޝައްުކ ނުވު عدلގަިއ 
އަދި އެހެންނަމަވެްސ ކަލޭމެންގެެމދުގައި އަތުންއަތަްށ ހަމަމިހާރުްނ މިހާރަްށ ހިނާގ ގާތްކަންބޮޑުވާނެއެވެ. 

ދެން އަދި ަކލޭމެން ގަނެިވއްކަންާޏ ވިޔަފާރިއެއްނަަމ އެއެްއޗެއް ުނލިއުމަކުން ަކލޭމެންގެމައްަޗކަްށ ކުށެއްނެތެވެ. 
ވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.  علمއެއްނޫންކަމަށް  واجبވެ! )ނަމަވެސް މިއަުމުރފުޅަކީ އެބަހީ ިވޔަފާރިުކރަންޏާ ހެކިކުުރވާށެ

އަދި ކާބިތަކަށްވެސް އަދި ހެކިެވރިއަކަށްވެްސ ( والّلو أعلمއެހެންނަމަވެސް މޮޅުއިތުރު ރަނގަޅުގޮތަކީ އެީއއެވެ. 
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ވެގެްނ އާދެވެްނ  مشغولއެހެންކަމަާކ  އެއްވެްސ ގޮތަކުްނ އުނދަގޫުކރުމެއްނެތެވެ. އެދެމީހުންކުެރ އެަކކުވެސް އެމީހުން
ކޮށް އުނދަޫގ ުނކުރާށެވެ! އަދި އެހެންގޮްތގޮތަށްވެސް މިބަސްފުޅާމެުދ  رلبورނެތް ވަގުތެްއގަިއ އެމީހުނަްށ އައުމަްށ 

އަިދ .والّلو أعلمއަކީ މިހާރު ލިޔެވިފަިއވާގޮތެވެ.  َرأىވާހަކަ ދެެކވިފައިވެެއވެ. ނަމަވެސް އެންެމރަނގަޅު 
 َفاسقވެއްޖެއްާޔ ެއއީ ކަލޭމެންެގ  خالفކަލޭމެން އެފަަދ ކަންތައްކޮށްިފއްޔާ އެބަީހ މިއެންގެިވ އަުމުރފުޅުތަކާއި 

ކަލޭމެނަްށ  الّلو تعاَلެވރިވާށެވެ! އޭރުްނ  تقوىއަށް  الّلوެގ ިކޔަމަނުން ނުކުތުމެވެ. އަިދ ަކލޭމެން  الّلوކަމެވެ. 
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوކޮންމެއެއްެޗއް އަިދ ކޮންމެކަެމއް އުގަންނަވައިދެްއވާނެއެވެ. އަިދ 

ވެއެވެ. މިފޮތަީކ އެކަމުެގ  إختالفވާހަކަތަކާިއ  تفصيلދަންނައެވެ. މިއާޔަތުގަިއ މިވާ އެކިއެިކ ނުގުތާތަކަްށ ވަރަްށ 
ާވވަރުެވސް ފުދޭަވރުވެެއވެ. ވެފައި بيانއަްށ ނުވަެދ އިހަްށ ުކރުޮކށްލީއެވެ. މިާހުރ  تفصيلފޮތެއްނޫނެވެ. އެހެންެވ ެއ 

 .والّلو أعلم
 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = .ާއަިދ ކަލޭމެްނ ދަތުެރއްގަިއވަންޏ       =  އަދި ކަލޭމެންނަށް ލިޔެޭދެނ

 ުނލިބުނު.މީހަކު       =  (!ްނ ެއއްޗެްއ ބާްއވާށެވެ َرْىنއެކެވެ. ) َرْىنފަެހ ހިފެވިގެންާވ     

    = .ާފަހެ ކަލޭމެން ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަަކށް އަމާންވެއްޖެއްޔ    = ެފަހެ އަދާުކރާށެވ! 

     = .ާއަމާނާތް އެުކރެވުނުމީހ    = .ްއޭނާގެ އަމާނާތ         =  ربّ އަދި އޭނާެގ 

  !ެވރިވާހުިށކަމެވެ. تقوىއަްށ އޭާނ  الّلوކަމުގައިާވ        =  އަިދ ކަލޭމެްނ ހެކިބަްސ

  ވަންހަނާނުކުރާށެވެ!    =  ިެއ ހެކިބަްސ ވަންހަނާކުރާމީހާ. )ދަންނައެވެ!( އަދ        

 ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަކީ އޭނާގެ ހިތް ފާފަވެިރވެެގންވާ މީހެކެވެ. =    ިއީ. الّلو تعاَلއަދ     

     =  ާރަސްކަލާނގެއެވެ.ކަލޭމެން ުކރާކަންތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވ           

 އަށެވެ. الّلوވެގެންވަީނ  ِمْلكُ ެވ  خاصّ އުޑުތަކުގަިއވާހާތަކެިތ  =        =  އަިދ ބިމުގައިާވާހ

 ތަކެއްޗާއި.    = .ްއަިދ ަކލޭމެން ފާޅުކޮށް ހާމަުކރިޔަސ        =  نفسކަލޭމެންެގ 
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  ތަކުގައިވާހާަތކެތި.  = .ްނުވަތަ އެތަކެތި ވަންހަާނކުރިޔަސް. ސިްއރުކުރިޔަސ        = 

 ކުރައްވާހުއްޓެވެ. ِحَسابއެއަށް  الّلو        =  ދެން އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ

 ފުއްސަވައެވެ.     =  ދެއްވައެވެ. َعَذابއަދި އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ  

     = ިއީ. الّلو تعاَلއަދ         =  ކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވ ވޮޑިގެންާވ

 ރަސްކަލާނެގއެވެ.

 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ްނ  َرْىنއަދި ކަލޭމެން ދަުތރެއްަގއި ވެަފއި ދެން ލިޔެދޭނެ ކާތިަބކު ނުލިބިއްޖެއްޔާ ދެްނ ދަރަނި ަނގާފައި  (283)

އަދި ކަލޭމެން އެކަކުމައްޗަްށ އަނެަކކު އަމާންވެ އިތުާބރުކޮށްފިއްޔާ )ދެން ކޮންމެހެްނ  !އެއްޗެއް ާބއްވާށެވެ

ލިޔާނެކަމެއްވެްސ އަިދ ހެިކ ކުުރވާނެކަމެއްވެސްނެެތވެ.( ެދން އޭރުްނ އަމާނާތް އެކުެރވުނުމީހާ އޭާނ އަމާނާްތ 

އަިދ  !އޭާނ ނެިގ ދަރަިނ އަާދކުރާށެވެއަދާކުރާހުށިކަެމވެ. އެަބހީ ަދރަންޏަްށ ނެގިމީާހ އަމާނާތްެތރިކަމާއެުކ 

އަދި ެހކިދޭމީހުން ހެކިބަްސ ވަންހަާނ  !ބިރުވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوކަމުގައިވާ  َربّ އެކަމުގައި އޭާނގެ 

. އަިދ އަިދ ހެކިބަްސ ވަންހަނާކޮށްިފ މީހަީކ ހަމަަކށަވަރުންވެްސ އެމީާހެގ ހިްތ ފާފަވެގެންވާީމހެކެވެ !ނުކުރާހުށިކަމެވެ

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوކަލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަްއ 

އަށެވެ. އެީއ އެަކލާނެގ އެއްެޗއްސެވެ. އަިދ الّلو ެވގެންވަނީ  ِمْلكُ ވެ  َخاصّ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ އެއްޗެއް  (284)

 الّلوކަލޭމެންގެ ހިތްތަުކގައިވާތަކެިތ ފާޅުކޮށް ހާމަކުރިޔަްސ އަދި ުނވަތަ އެތަކެތި ވަްނހަނާކުރިޔަްސ ސިއްުރކުރިޔަސް 

އްަޗކަށްވިއްާޔ ނަށް އެތަކެތި ހިސާބުކުަރއްވާނެތެވެ. ހެުއއެންކަލޭމެ الّلوއެއެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. އަދި 

ހެޔޮޖަޒާ އަދި ނުބައި އެއްަޗކަށްވިއްޔާ ނުަބއި ޖަޒާ ދެއްވައިާފނެއެވެ. ދެން އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަުކރައްވާ އަޅަކަްށ 

ދެއްވައިފާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަްށ  َعذابފާފަފުއްސަވާފާނެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަުކރަްއވާ އަޅަކަްށ 

 ވަތަވެވޮޑިގަންނަވައެވެ.ކުޅަދުން الّلو
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = އާ އީމާންވެވަޑަިއގެންފިއެވެ. ތެުދކުރައްަވއިފިއެވެ. َرسول         =  އެކަލޭގެފާނަްށ

 ން. حضرةގެ  ربّ އެަކލޭގެފާނުންެގ  =   ބާވައިލެްއވުނު ތަެކއްޗަށް.    =  مؤمنއަިދ 

  ެއހުިރހާ ބޭަކލުން. =  ންނާއި.   = އަށް އީމާންެވވަޑައިގެންފިއެވެ. الّلو        

    =  ންނަށް. َرسولއަދި އެަކލާނގެ މަާލއިކަތް ބޭަކލުންނަށާއި އެަކާލނގެ ފޮތްތަކަށާއި އަދި އެކަލާނެގ  

    =  ްވެ. އެއެ ވެ. ތަފާތު ނުުކރަމުއެނުކުރަމު فرقއަުހރެމެނ        =  َرسولއެކަލާނެގ 

 ްނ އެހުރިހާ ޭބކަލުންނަށް އަުހރެމެން އީމާންވަމުެއވެ.( َحيِثيَّةބޭކަލެްއގެ  َرسولބޭކަލުންކުރެ ެއއްވެސް ބޭަކލަކު )

  =  ީންނެވެ.( مؤمنާއާއއި  َرسولއަދި އެޭބކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. )ެއއ        =  ްއަޅަމެނ

 އަހައިފީމުއެވެ. އަދި އަޅަމެން ކިޔަމަންވެއްޖައީުމއެވެ.   =  ެއިބަރަްސކަލާނެގ  !އެވެ َربّ އޭއަޅަމެންގ

 !އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާނދޭވެ        =  حضرةއަިދ އެނުބރި ދާތަންވަީނ އިަބރަސްަކލާނެގ 

   ގައެވެ.    =  ްައކަށް  نفسއެއްވެސ  ައެވެ. ނުޖައްސަވައެއް ބުރ       =  ެنفسއ 

 އަކަށް ތަނަވަސްާވވަރަށްމެނުވީ.      = ްއެވެ. ثوابއެްއކުރި ކަމެެކވެ.  نفسހުރީ އެ އެނަފުސަކަށ 

    =  ެހުއްޓެވެ. عذابއެްއގެމައްޗަށް ުހއްޓެވެ.  نفسއަދި އ       =  ެެއއް އެުކިރ  نفسއ

 ނުބައިކަމެއްގެ.  =  ެެއވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ!    = ެعذاب !އަޅަމެން ނުހިތްޕަވާންދޭވ 

 !ނުދެއްވާންދޭނެވެ   = .ާއަޅަމެން ހަނދާންނެތިއްޖެއްޔ       =  ނުވަތަ އަޅަމެނަށް ކުށުްނ

 ނުވަތަ އޮޅިގެން ކުރެިވއްޖެއްޔާ.  =  އެވެ ربّ ޭއ އަޅަމެންެގ!          =  އަިދ

 !ެއއް އުފުލަން އަޅަމެނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ. تكليفގަދަވެގެންވާ        އުފުލުމަށް އިބަރަސްަކލާނެގ

  ޖެއްސެވިފަދައިން.      = .ްއަޅަމެންެގ ކުީރގެ މީހުްނގެމައްޗަށ   =  ެربّ ޭއ އަޅަމެންގ 
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  !އެވެ    = .ެއަދި އަޅަމެން އުފުލުމަްށ ނުޖައްސަާވންދޭވ!        =  އެކަންކަން އުފުލުަމްށ

 އަޅަމެނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ކަންތައްތައް.    =  ްކުރައްވާނދޭވެ عفوއަދި އަޅަމެނަށ!     

 !އަދި އަޅަމެނަށް ފުއްަސވާނދޭވެ =     =  ްލައްވާނދޭވެ. رمحةއަދި އަޅަމެނަށ!       = 

 އިބަރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެންެގ ސަަހރޯވެިރ ކަލާނގެެއވެ.     ްދޭވެނދެއްވާ نصرފަހެ އަޅަމެނަށ!   

         = .ްކާފަރުވީ މީސްތަކުންެގ މައްޗަށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ން އެކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވި ތަކެއްޗަްށ  حضرةގެ  َربّ އާ އެކަލޭގެފާނުންގެ  َرُسولއަދި  (285)
އަށާިއ ެއކަލާނެގ  الّلوންވެސް އީމާންވެްއޖެއެވެ. އެުހރިާހ ބޭކަލުްނ  مؤمنއީމާންވެވަޑައިގަންނަވައިިފއެވެ. އަދި

ބޭކަލުންނަްށ  َرسولމަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށާިއ އެަކލާނގެ ފޮތްތަކަށާިއ އަިދ އެކަލާނެގ ފޮނުއްވި 
ްނ އެއިްނ އެްއވެްސ ބޭކަލަުކ  َحْيِثيَّةބޭކަލެއްެގ  َرُسولއީމާންވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އަިދ އެބޭަކލުން ވިދާޅުވެއެވެ. 

ކޮްށ ނުހަދާނަމެވެ. ެއހުިރހާ ޭބކަލުްނނަށްވެސް ައހުރެމެްނ އީމާންވަމުއެވެ. އަިދ އެބޭަކލުްނ  فرقއަހުރެމެްނ ތަފާތުކޮށް 
އެވެ.  َربّ ވެ. އަޅަމެން ައހައިފީމުއެވެ. އަދި އަޅަމެން ިކޔަމަންތެރިވެއްޖައީމުެއވެ. ޭއ އަޅަމެންގެ ދެންނެވިއެ

 އަށެވެ.  حضرةއަދި އެނުބރި ދިއުންވަީނ އިބަަރސްކަލާނެގ  !އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންެގ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

ެއްއ  نفسއެއްނޫނީ ނުޖައްސަަވއެވެ. އަިދ ެއ  تكليف އަްށ އުުފލޭފަދަ نفسައކަށް ެއ  نفسއެއްވެްސ  الّلو تعاَل (286)
 عملއެްއ ކުިރ ނުބަިއ  نفسދުަވުހން ލިބޭުހއްޓެވެ. އަިދ ެއ  قيامةއަކަްށ  نفسކުރިހެޔޮކަެމއްެގ ދަރުމަާޔ ސަވާުބ ެއ 

އަޅަމެން ހަނދާންނެތިގެން ކުރެޭވ ކުށަްށ  !އެވެ َربّ އަކަށްވެެއވެ. ޭއ އަޅަމެންގެ  نفسގެ ނުބަިއ ޖަޒާވެސް އެ 
  !ނުދެއްވާނދޭވެ ُعُقوبةނަށް ންނަށް ނޭނގިގެްނ ކުެރވޭ ކުށަްށ އަަޅމެންނުވަތަ އޮޅުމަކުން އަޅަމެ

އަޅަމެންގެ ުކރީ އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ ޖެއްސެވިަފަދ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންެގ 
ނަްށ ންއެފަަދ ަހރުކަށި އުނދަގޫ ުބރަ އަޅަމެ !ނަށް ނުޖައްސަވާނޭދވެންމެއުފުލުމަްށ އަޅަ تكليفއުނދަގޫ 

އަދިެއއްވެްސ ގޮތަކުން އަޅަމެނަށް ުއފުލުމަށް ކުޅަދާނަ ނުވާފަދަ ބުަރއެއް އުފުލުމަްށ  !ނުޖައްސަވާނދޭވެ
  !ނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެންއަޅަމ

އަިދ  !ނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނޭދވެންއަދި އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ އަޅަމެ !ކުރައްވާނދޭވެ عفوއަދި އަޅަމެނަށް 
އިަބރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެންގެ ސަަހރޯެވރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ކާަފުރީވ  !ލައްވާނދޭވެ رمحةނަށް ންއަޅަމެ

 !ދެއްވާނދޭވެ نصرނަށް ންމީސްތަކުންގެމައްޗަށް އިަބރަސްަކލާނގެ އަޅަމެ
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uv 

  سورة آل عمران

تفسًن )َجاِمُع އެކަލޭގެފާނުންގެ މަްޝހޫުރ  أَبُوَجْعَفر الطََّبىެއއް  ُمَناَسَبةމިސޫރަތް ބާަވއިލަްއވަން ފެއްެޓވުމުގެ 

ނޑުވެސް އެވާަހކަކޮޅުެގ ކުަޑ  البيان( ދަންނަވާާލހިތްވާީތ ދެތިްނ ކަލިމަެއްއ  ُخاَلَصةގަިއ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ. އަޅުގަ

އިންެގ )އެބަހީ ްކރިސްޓިޔަނުންގެ( ފަސްދޮޅަސް ބޭކަލުންެގ  َنَصارىއެވެ ކިޔޭރަށުގެ  جَنَْران.  وبالّلو الّتوفيقލިޔެލާނަމެވެ. 

 عبداْلمسيحެގ އަިރހަށް އައެވެ. އެމީހުްނގެ ުބއްދިވެިރ ެވރިއަކަްށ ައީއ  الّلو عليو وسّلمَرُسوُل الّلو صّلى އެއް  َوْفد

ކަމުގައި ުނވަަތ  الّلوކޮންމެވެސް ޖަދަލެއްުކރާށެވެ. އެއީ  އާއި ބެޭހގޮތުން عيسى عليو الّسالمކިޔާމީހެކެވެ. އެމީހުން އައީ 

ކޮްށ އެކަުމގެމައްަޗްށ  بَ َيان( ކަުމގަިއ ثالث ثالثةކުކަމުަގއި )ގެ ަދރިކަލުންކަުމގަިއ ނުވަަތ ތިނަކުްނ ކުެރ އެކަ الّلو

َرُسوُل الّلو ކަމުގައި  الّلوއަކީ  عيسى عليو الّسالمކުރުމަށެވެ. އެމީހުން  ُحجَّ ة قائمގެމައްޗަށް  َرُسوُل الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم

ފައިވާ މީހުން ިދރުއްަވއި ބަލިމީހުންނަްށ މަރުވެ عيسى عليو الّسالمއަށް ދެންނެވީ  صّلى الّلو عليو وسّلم

ފުމެެލއްވީމާ ދޫންޏަކަްށވާތީއެވެ. އި ދެއްވައި މަށިން ދޫނީެގ ސޫރަ ހައްަދވަ خَبގެ  َغْيبُ ބަލިފަސޭހަކޮށްދެއްަވއި 

ްނ  قُْرآٌއިޒުނަދެއްވައިގެްނ އެަކލޭެގފާނުން ކުރެްއވި ކަންތަްއ ތަކެއްކަްނ  الّلو)ނަމަވެސް ެއހުރިާހކަމަކީ 

 الّلوއަކީ  عيسى عليو الّسالمއެގެންހުިރކަން އެގޭެނކަން ވިސްނާކަްށ މިމީހުންނަކަށް ނޭނގުނެވެ.( އަދި 

ގެދަރިކަލުންކަުމގައި އެީމހުން ދެންނެވީ ެއކަލޭގެފާނު ުދނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެީވ ބައްޕައަކާުނލައެވެ. އަިދ 

ގެ ދަރިންުކރެ އެަކކުވެސް އޭގެުކރިްނ  آدمދެްއެކވިކަމެވެ.  ވިހޭތަންމަތީ އޮންނަަވއިގެން މީސްތަކުންނާ ވާހަކަފުޅު

آدم عليو އެފަދައިން ވާހަކަ ނުަދއްކައެވެ. )ނަމަވެސް މިީމހުންގެ ސިުކނޑިތަކުގެ ހުރި ދޯހަޅިކަން ނިކަން ދެކޭެށވެ. 

َنا َحوّ އަކީ އެްއވެސް ބަފަަޔކު އަިދ މަޔަކުެވސް ނެިތ އުފެުދނު ބޭކަލެެކވެ. އަދި  الّسالم ގެފަނަކީ މަޔަުކވެްސ  ىِست ُّ

އޭ ކިަޔއިގެން ެއއްވެސް ީމހަކު ާވަހަކ  الّلوނެތިދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޭބކަނބަލެކެވެ. މިއިްނ އެއްެވސް ފަރާތަކީ 

 އެވެ.( أوَلއަށް ެއހެން ިކއުން މާ  آدم عليو الّسالمނުދައްކައެވެ. ެއގޮތުން ބަލާިއރު 

َعةގެ  مَجَعކުރެއްވި ަބއެއް ބަސްފުޅުތަކުގައި  وحى الّلوއެމީހުން ދެންނެވީ ކަމުގައި  ثَاِبت ثال ثوއީ  الّلوއަދި   ِصي ْ

َنا - َخَلْقَنا - أْمَرنَا - فَ َعْلَناކުރައްވާފަިއވާތީއެވެ. މިސާލަކަށް  وحىއިން  ން ވާތީޔޯލައެވެ.  عبارةގެ  مَجَعމިފަދަ މިފަދަ  َقَصي ْ
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عيسى عليو އާއި  الّلوމިހެންނެވެ. އެހެންވީިއރު އެީއ  َقَضْيتُ  - َخَلْقتُ  - أََمْرتُ  - فَ َعْلتُ އެކަލާނެގ އެކަނިނަމަ އޮތީީހ 

ًراއެވެ. ) مرميއާއި  الّسالم ންެގ  َعَرِِب ެއކަމަކު އެންމެ ހިތާަމހުރިކަމަީކ މިމީހުންނަށް  މިއެވެ. (تعاَل الّلو عن ذلك ُعُلوَّ اَكِبي ْ

 ِصيَغةެގ  مجعތެރިްނ ާވހަަކ ދައްކާިއުރ  عّزةންެގ ބޮޑެތި  عرِبފަެހ  ބަސްމޮށުންތެރިކަންވެްސ އެނގިފައިނެތްކަމެވެ.

َرُسوُل الّلو صّلى الّلو ތަކުެގ ޖަވާުބ މާތްވެގެންާވ  حّجةކަމެކެވެ.(ދެންފަެހ މިމީހުންެގ މިބޭކާުރ  عامّ އިން ބޭނުންކުރުީމ 

ةُ އާއި  حكمةމަކު ދެއްވީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ވިސްނޭފަދަ ލުއި އެހާމެ ފަސޭހަ އެކަ عليو وسّلم ން ފުރިގެންވާފަަދ  ُحجَّ

 އަކީ: ترمجةއަކުންނެވެ. އެވާހަކަކޮޅުެގ  ِعَبارة

  ްކުރެްއވިއެވެ. އޭާނގެ ބައްޕަާއއި ވައްަތރުނުވާއެްއވެސް ަދރިއަުކ ނުވާަކްނ  حديثއެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށ

آدم ވައްތަީރ  عيسى عليو الّسالمކަލޭމެނަށް ނޭނޭގހެއްޔެވެ؟ އެީމހުން ދެންނެވިެއވެ. ެއގޮތް ެއނގެއެވެ. )ެއހެންވީިއރު 

 އާއެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ަދރިންނާއެވެ.( عليو الّسالم

 ެއެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަްނ  َربّ ކުެރއްވިެއވެ. އަުހރެމެންެގ  حديثމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު އ

އަށް ފަނާވުން އަންނާނެކަންވެސް ކަލޭމެނަްށ  عيسى عليو الّسالمކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟ އަދި ހަމަކަަށވަރުން 

 ނގެއެވެ. ނޭނގޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އެގޮތްގޮްތ އަުހރެމެންނަށް އެ

  قائمހުރިާހ ެއއްޗެްއ  ربّ ކުެރއްވިެއވެ. ހަމަކަަށވަުރން އަުހރެމެންެގ  حديثއެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ 

ދެއްވާކަން ކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަމުގަިއ  رِْزقކުރައްވާ ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާއިގެން ވޮޑިގެންވާކަމާއި އެތަެކއްޗަށް 

 ގޮްތ ައހުރެމެންނަށް ެއނގެއެވެ. ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންދެންނެިވއެވެ. އެ

  ުއަށް މިއިން އެއްވެސްކަމެްއ  عيسى عليو الّسالمކުރެއްިވއެވެ. އަޅެފަހެ  حديثއެކަލޭގެފާނ

 މިލްކުވެގެންޭވހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. ނޫނެެކވެ. ނުެވއެވެ. 

  އަްށ ިބމުގައިވިޔަްސ އަިދ އުޑުގަިއވިޔަްސ އެްއވެްސ  الّلوކުެރއްވިެއވެ. ގަދަީކރިތިވަންަތ  حديثއެކަލޭގެފާުނ

 އެއްޗެްއ ވަންހަނާެވގެން ނުާވކަން ކަލޭމެނަްށ ފަހެ ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އެގޮތް އެނގެއެވެ. 

  އެންގެިވ ެއއްޗެްއ ފިޔަަވިއ  الّلوއަށް  عيسى عليو الّسالمުކރެއްވިެއވެ. އަޅެފަހެ  حديثއެކަލޭގެފާުނ

ތެރެއިން ެއއްވެްސ އެއްެޗއް އެަކލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. ނޫނެެކވެ. މީގެ

 އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ. 
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  އެދިވޮޑިގެންނެވިފަދައަކުން މަންމާފުޅުެގ  َربُّ ކުރެއްިވއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެންެގ  حديثއެކަލޭގެފާުނ

ސޫރަުކރެއްިވއެވެ. ަކލޭމެނަށް ފަހެ އެގޮްތ އެނޭގހެއްެޔވެ؟ އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ.  ليو الّسالمعيسى عގައި  َرِحمُ 

 އާއެކެވެ. ެއގޮތް އެނގެއެވެ. 

  ުކާނާ ފަރީނުކުޅުއްވާކަމާއި އެއްވެްސ  َربُّ ކުރެްއވިއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ައހުރެމެްނގެ  حديثއެކަލޭގެފާނ

ވެރިވެވޮޑިނުގަންނަވާކަން އެނގޭކަމުަގއި ކަލޭމެން ފަެހ  حدثވެސް ގޮތަކުން އެއްޗެއް ނުިހއްޕަވާކަމާއި އަދި އެއް

 ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އެގޮތްގޮްތ އަުހރެމެންނަށް އެނގެެއވެ. 

  ުގެ މަންމާފުޅު އެހެނިހެްނ  عيسى عليو الّسالمކުެރއްވިެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން  حديثއެކަލޭގެފާނ

ނ ނޑުވިކަމާއި އަދި ެއހެނިހެްނ އަންހެނުންވެްސ ިވހާގޮަތްށ އަންހެނުންވެސް މާބަ ޑުވާގޮތަްށ އެަކލޭގެފާނާިއގެން މާބަ

 ِغَذاءދެްއވޭގޮތަށް )ކާނާދެއްވޭގޮތަށް( އެކަޭލގެފާނަށްވެްސ  ِغَذاءވިހެއިކަމާިއ ދެްނ ދެްނ އެހެނިހެްނ ކުދިންނަށްެވސް 

 َحَدثޅުއްވިކަމާއި ަތކެތި ހިއްޕަވާކަާމއި އަދި ދެއްވިކަމާިއ ދެން ެއކަލޭގެފާުނ ބޮޑުފުޅުވީމާ ކާާނ ފަީރކު

ވެރިވެވަޑަިއގަންނަވާކަމާއި މިއެންެމހައި ކަންތައްތައް ދަންނަ ބަޔަކުކަމުގައި ަކލޭމެން ފަހެ ނުވޭހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ 

 ދެންނެވިއެވެ. އެކަންކަްނ ދަންނަމުއެވެ. 

  ުދެން ަކލޭމެން ތިޔަީހކުރާގޮތަްށވަީނ  ކުެރއްވިެއވެ. އެހެން އެކަންކަން ުހިރއިރު حديثއެކަލޭގެފާނ

 ކޮންފަދައަކުން ހެްއޔެވެ؟ )ުނވާނެކަން ކަަށވަރެވެ.(

ވިދާޅުވިއެވެ. އެީމހުންނަށްވެސް ހަަމރަނގަޅަށް ެއވިދާޅުީވ  َراِوىރިވާުކރެއްިވ  حديثދެންފަހެ 

ތެދުވާހަކަތަކެއްކަްނ އެނިގއްޖެއެވެ. ެއހެންނަމަވެްސ އެމީހުން އެކަޭލގެފާނަށް އީމާންނުވީ ހަަމ 

=  މިސޫރަްތ ބާވަިއލައްވަްނ ފެއްެޓވިއެވެ. މިއެވެ. މިހިސާބަށް  الّلو تعاَلދެކޮޅުހަދަންވެގެންނެވެ. މިކަމާިއ ގުޅިގެްނ 

 ކުރި ހިސާބު ނިމުނީއެވެ. =  َقْصد ން تفسًنގެ  َطَبى

ވަންތަކަން ނަފީކުރަްއާވ  إذلِيَّ ةފިޔަވައި ެއހެން ުހިރހާ ފަރާތްތަކުން  الّلوމިހެންވެ މިސޫރަތް ފައްަޓވާފައިވަނީ 

ة قائمވާ ވަންތަކަން ސާބިތުުކރައްވާަފއެެވ. އެއީ އެމީހުންގެމަްއޗަށް إذلِيَّ ةހަމައެކަނި އެަކލާނގެއަށް  ކުރެްއވުމަށެވެ.  ُحجَّ

 ވާހަަކވެސް ިމސޫރަތުގަިއ ބާވަިއލައްވާފަިއވެއެވެ.  تفصيلއާިއ ބެހޭ ަބއެއް  عيسى عليو الّسالمއަދި 
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ނޑު މިތާ މިވާހަކަކޮޅު ލިެޔލީ މިާހރަކަށް އައިްސ  ترمجةދެންފަހެ މިސޫރަތުެގ  ިލޔަން ފެށުމުގެުކރިން އަޅުގަ

ތަްއ  أُصولާމ މާތްވެފަިއ އެދީނުެގ  دينއަށްވުެރ ްކރިސްޓިއަން  إسالم دينގެންާވ މިދިވެހިރާއްޖޭަގއިވެްސ މާތްވެ

 خَبމާހަރުދަނާކަމަށް ދެކެ އެދީނާ ދިމާއަށް ތިމާމެން މިސްރާބުަޖހައިގެން އުޅޭ ކިތަންމެ ދިވެހިންނެްއ އުޅޭކަމަށް 

އޮތްގޮތް ނިކަން ދެކޭށެވެ.  عقيدةގެ  دينލިބޭތީއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ ކްރިސްިޓއަން ދީންކަމުގައި އެީމހުން އެބުނާ 

އިން ދެމެުދ  َنَصارىގެ  جَنَْرانއާިއ  َرُسوُل الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمއެކެވެ.  عقيدةެގ ދަިރއަކަށް އަޅުކަންކުާރ  آدمއެއީ 

 عيسى عليو الّسالمދެކެވިފައިވާ ާވހަކަތަކުން އެދީނުގެ ދޯހަޅިކަމާއި ދެއުޅިެއއްނުާވކަން ރަނގަޅަށް އެނެގއެވެ. އެއީ 

و އެއްނޫނެވެ. އަދި ބައިްބލްއެެވ ކިޔަިއގެން މިާހުރ ކްރިސްިޓއަނުން ގެންގުޭޅ ކަރުދާސްތަަކކީ  دينގެންނެވި  عيسى علي

 އެީމހުން އަމިްއލަ އަމިއްލައަށް  ބާާވތްލެއްވުނުފޮތްތަކުން އެްއވެސްނޫނެވެ. އެއީ  إجنيلއަށް ބާވައިލެްއވި  الّسالم

ނޑެއްަކހަަލ އެްއޗެކެވެ. ހަދަ ބަދަލުގެސްގެން  އިގެންއުޭޅ ތޮރާމައްސުނިގަ

 دينފިޔަވަިއ އަޅުކަން ެއހެން ަފރާތަކަށްކުާރގޮތަށް އޮންނަ  الّلو !ންނޭވެ. ހޭައރާށެވެ أختންނާިއ  أخދިވެހި 

إسالم އަށް ބާަވއިލެްއވި  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއެީއ މާތްެވގެންވާ  އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ ެއއްނޫނެވެ. دين مَسَاوى އަކީ 

ެގ އެީހގައި ދުނިޔޭެގ ކާފަރުްނ ކުރަމުންާދ މަސައްކަތެކެެވ.  شيطانއަށް މީހުން އުޅުނަނުދީ އޮޅުވާލަްނވެގެން  دين

عيسى عليو ސޫރަތްނިމޭތާގައިވާ ހަތަރުފަސް އާޔަތަކަށް ބަަލއި ކިޔަިއލިމީހަކަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ.  َمائدة

ގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ދައްކަވާޭނ ާވހަަކ އެތާނަގއި ވާނެއެެވ.  جوابުކރައްވާޭނ ސުާވލާިއ އެުސވާލުެގ  الّلوއަށް  الّسالم

ގަެއވެ. ދެންުކރާެނ އެއްވެްސކަމެްއ ޯނންނަހިނދުގައެވެ. އޭގެުކރިްނ ސަލާމަތުެގ ބަނދަެރްއ  ميدانެގ  زلشرއެއީ 

 . َوالِعَباَد با لّلوއެވެ.  َجَهّنمَ ެއހެންނޫންނަމަ  !ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްުކރައްވާެށވެ
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 މާނެ  ގެ  آل عمران ُسورة
 

  (211)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                آل ِعمرَان ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ީއެވެ.(  الّلو)މިއަުކރުތަކުގެ މާަނވެސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ         = އީ އެ الّلو

 ައކުނުާވ ކަލާނެގއެވެ. إلو( حقّ އެކަލާނެގ މެނުީވ )އަޅުކަންެވވުން         =  އަވަާހރަވުމެއްުނވާ ިދިރ

رُ ދެމިވޮޑިގެންވާ އަދި ުހރިހާ ތަކެީތގެ ކަންތައްތަްއ   ވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. قائمކުރެއްވުމުަގއި  َتْدبِي ْ   

      = .ެއެކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެްއވިއެވ     =  ّގޮތުގައި. حق  

 . حالތެދުކުރާ  =     = .)ްއޭގެުކރީގަިއވާ ަތކެތި )އެފޮތުގެ ކުީރގެ ފޮތްތައ       

   =  ْيلއާއި  تَ ْوَراةއަިދ   އެކަލާނގެ ާބވައިެލްއވިއެވެ. إجنِْ   = ( .ްقُ ْرآنކުރިނ )ްގެކުރިނ  

    = .ްމީސްތަކުންނަްށ ތެދުމަގެްއގޮތުނ        =  ބާވަިއލެއްވިެއވެ.  فُ ْرَقانއަދި އެަކލާނެގ

 ވަކިކުރާފޮތް( بَاِطلُ އާއި  حقّ )     = .ްހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްަތކުނ      =  ގެ  الّلو

 އެވެ. َعَذابއެމީހުންނަށް ހުރީ ަގދަވެގެންވާ  =    އާޔަތްތަކަށް.   =  ިީއ  الّلوއަދ

  ވަންތަ )ގަދަފަދަވަންތަ( ކަލާނގެއެވެ. ِعزَّة   = .ިބަދަލުހިތްޕެވުމުގެެވރ     =  ްالّلو ހަކަށަވަރުނ

   . تعاَل   = .ެއެކަލާނގެއަށް ެއއްވެސް އެއްޗެއް، ވަންހަާނވެގެން ނުެވއެވ      = 

  ބިމުގައި.       = .ްއަދި އުޑުގަިއވިޔަސ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 

(1)    وَرة  الَبَقَرة( އެވެ. ) الّلوމިއަކުރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ފެށުނުތާގަިއ س 

 މިޔާބެހޭކުޑަވާހަކަކޮޅެްއވާނެއެވެ.(

ވެގެންނުވާ ކަލާނގެެއވެ. ެއީއ  حقّ އެއީ އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން އެފަރާތަކަށް ެވވުން  الّلو (2)

رُ ތަކުންެގ ކަންތައްތަްއ  خلقއަވަހާަރވުމެއްނުާވ ފަނާވުމެއްނުވާ ިދރިދެމިވޮޑިގެންާވ އަިދ އެންމެހައި   َتْدبِي ْ

 ވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.  قائمކުރެއްވުމާިއގެން 

އެވެ!( އެކަލާނެގއީ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ފޮްތ ބާވައިލެްއވި ކަލާނގެއެވެ. ެއއީ ކީރިިތ  َرُسول الّلو)އޭ  (4)،  (3)

ގޮުތގައެވެ. އަދި އެފޮުތގެ ކުރީަގއިާވ ފޮތްތައްވެްސ އެަބީހ  حقّ އެވެ. އެފޮތް އެަކލާނެގ ބާވަިއލައްވާަފއިވަީނ ހަަމ  قرآن

އާިއ  توراةފޮތްތައް ތެދުކުރާ ފޮތެއްގެގޮތުގައެވެ. އަދި މިފޮތުގެ ުކރިން މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގެއްގެ ގޮތުން  مَسَاِوى

ލާނގެ ބާަވއިލެްއވިއެވެ. )އެީއ ވެސް އެކަ فُ ْرَقانަވކިކުރާ  بَاطلއާިއ  حقّ ވެސް އެކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވިއެވެ. އަދި  إجنيل

ވަކިކޮށްދޭ މިފޮތެވެ.(  بَاطلއާއި  حقّ ވަކިކޮށްދޭ ނުވަތަ ހުރިާހކަމެއްގެ  بَاطلއާއި  حقّ ( އާއިމެދު عليو الّسالم) عيسى

 ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ )ދަންނައެވެ!( އެމީހުންނަްށ ހުީރ ހަމަ ގަދަވެގެްނވާ  الّلوއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ 

 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ. އަދި ބަދަުލިހއްޕެވުމުގެ ވެރިަކލާނގެއެވެ.  ِعزَّةއީ  الّلوއެވެ. އަދި  َعَذاب

 ައށް ވަންހަނާެވގެންނުވެއެވެ. الّلوހަމަކަށަވަރުްނ އުޑާއި ބިމުަގއިވިޔަްސ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ  (5)
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = .ެއެކަލާނގ    =  ްކުރައްވަެއވެ. / ސިފަކުރަްއވައެވެ. ُصورއެކަލާނގެ ަކލޭމެނ   

     =  ُތަކުގައި. َرِحم     = .ްއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށ       = 

 އަކުނުވެެއވެ. إلو( حقّ އެކަލާނގެމެނުވީ އެހެންއެްއވެސް )       =  ީވަންތަ  حكمةވަންތަ  ِعزَّةއެއ

 އެކަލާނގެެއވެ. =   ކަލާނގެއެވެ.         = .ީކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް ފޮތް ބާވައިެލއްވ 

 = ).ެއޭަގއިވެެއވެ. )އެފޮުތގައިވެެއވ      =  ُުކރަްއާވ  تَ ْفِصيلއާޔަތްަތކެްއ )އޮޅުންނުވާގޮތަްށ  زُلَْكم

  .މިފަދައާޔަތްތަކެވެ.  ِعَقابُ  - ثَ َواب - وعيد - َوعد - َحَرام َحاَللއެއީ  –ކުރައްވާފައިާވ އާޔަތްތަެކއް  بَ َيان    

    =  ެއވެ. أصلއެއީ ފޮތުެގ މަންމައެވެ. / ެއއީ ފޮތުެގ      =  ިُمَتَشاِبوއަދި އަނެއްބައ 

 އާޔަތްެވއެވެ. )ދެމާނައެއް ުކރެވިދާފަދަ އާޔަެތވެ.( ހުންނަކޮށް   = ެފަހެ އެބަޔަކު ދަންނަެއވ!   

   =  ިއާއި ުދރަށް ލެނބުންވާމީހުން. حقّ އެބަޔަކުެގ ހިތްތަކުަގއ  =  ްتَ َبعَ ފަހެ އެމީހުނ 

  ވާނީވެސް( تَ َبعَ  އަދި އެީމހުން)ވެއެވެ.     =  އާޔަތްތަކާއި. ُمَتَشاِبوއޭގައިާވ       = َنة  ِفت ْ

 އެދިގެން / ނުވަަތ އޮޅުވަްނ އެދިގެން. ِشركއެދިގެން.     =  އެޭދގޮތަށް( ެއ  َىوى نفسއަދި )އޭނާެގ

 ކުރަން އެދިގެން. َبَدلކޮށް  تَأويل      =  ެނޭނގެއެވެ.  تَأويلއަދި އޭގ   = އަށް މެނުވީ. الّلو 

        =  ިން َعاملُِ ގައި ފުނަށް ފީނައިގެންާވމީހުން / ބޮޑެތި  علمއަދ.    = 

 ވެ.އެ އާޔަތަށް( އީމާންވެއްޖައީމު ُمَتَشاِبوއެބޭކަލުން ވިދާޅުެވއެވެ. އަުހރެމެން އެއަްށ )  =  / އެުހރިހާ ތަކެިތ

   ހުރިާހ އާޔަތްވަނީ.  =  ންނެވެ. حضرةގެ  َربّ އަހުރެމެންެގ    = ިَوْعظُ އާއި  ِذكرއަދ 

  ލިބިނުގަނެއެވެ.       = .ީބުއްދިެވރިން މެނުވ   =  ެއެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ!    

  = .ެއަޅަމެންގެ ހިތްތައް )ތެދުމަާގއި ދުރަށް( ނުަލންބަވާނދޭވ!       =  އިބަރަސްކަލާނެގ

 ދެްއކެވުމަށްފަހު.އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު     =  .ެއަިދ އަޅަމެނަށް ދެްއވާނދޭވ        = 

 އެއް. رمحةން  حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ          =  ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނަިއްނ
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 ދެއްވާ ކަލާނެގއެވެ.  =  ެއެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ!          =  ހަމަކަށަަވރުްނ

    އިބަރަސްކަލާނގެއީ މީސްތަކުން އެްއކުރަްއވާނޭ ކަލާނގެއެވެ.  =  އެދުވަހާއިމެދު އެްއވެްސ

  ޝައްކެއްނެތް ުދވަހަކަށް.  = ( ްالّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ)         =  وعدއެަކލާނެގ 

 އެވެ.(ވަ ވެވޮޑިނުގަންނަ  خالفވެވޮޑި ުނގަންނަވާނެއެވެ. ) خالفއާއި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ސިފަުކރައްވަީނ  –ކުރަްއވާީނ  ُصْوَرةތަުކގަިއ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުްނ ކަލޭމެން  َرِحمُ މައިންގެ  (6)

ވަންަތ  عّزةއަކު ުނވެއެވެ. އެީއ  إلوެވގެންާވ އެހެްނ އެްއވެސް  حقّ އެަކލާނެގ މެނުވީ  !އެވެ الّلوހަމަ އެަކލާނގެެއވެ. 
 ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ.  حكمة

އެވެ. އެފޮުތަގިއ  الّلو( ބާަވއިލެްއވީ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. قرآن( ަކލޭގެފާނަްށ ފޮތް )ީކރިތި !رُسول الّلو)އޭ  (7)
 އާަޔތެވެ.  ُمَتَشاِبوُ އާޔަތްތައްވެއެވެ. އަިދ އަނެއްބަިއ އާޔަތްަތކަކީ  زُلَْكمُ 

 ެرއާއިމެދު  ُمرادއާއި ދެަކލިމަެގ  ُمتشابوއާ  زلكمިމވާ  ގައިމިތާ !ދަންނައެވ ންގެ ބަސް ތަފާތެވެ.  ُمَفسّْ
އާިއ މާނަ ރަނގަޅަށް ވިސްޭނ އަިދ  تَ ْفسًنއާަޔތަކީ އޭެގ  زُلَْكمُ  އެއްކަމުަގއިވަނީ: ُمَرادއޭގެތެރެއިްނ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑައެޅޭ  ُمَرادދެމާނައެއް  އާޔަތަކީ އޭގަިއ  ُمتشابوއާޔަތްތަކެވެ.  َصرِيحކުރެވޭންނެތް ހަމައެކަނި އެއްމާނައެއް ކަ
والّلو ތެރޭގަިއވާ ާއޔަތްތަކެވެ.  ގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ الّلوދެމާނައެއް ކުރެވިދާފަދަ އޮޅުން ހުރި ހަމައެކަނި އޭގެ މާނަ 

 . أعلم

ނެޑވެ. މަންމައެވެ. ގެއާޔަތްތައް އެއީ ފޮތު زُلَْكمُ  !ދެންފަހެ ދަންނައެވެ އެވެ. ފަހެ ތިމާމެންގެ  أصلމައިގަ
ަފެހ  !އާއި ކުޅެން އެދޭމީހުން ދަންނައެވެ وحىއާއި ުދރަށް ލެނބުންވާމީހުން ތިާމއެދޭގޮތަަކށް  حقّ ހިތްތަކުގައި 

 َفاِسُد تَْأِوْيلُ ާއޔަތާއެވެ. އޮޅުާވާލ ވާވައްާދލަން އެިދގެންނެވެ. އަިދ ނުބައި  ُمتشابوގައިވާ  قرآنވަނީ ެއ  تَ َبعَ އެމީހުން 

 علمއަށްމެނުވީ އެނގިގެްނ ނުވެއެވެ. އަދި  الّلوހަމައެކަނި  مرادއާިއ  تفسًنކުރަންެވގެންނެވެ. އަިދ އޭެގ  تفسًنކޮށް 

ެގ  الّلوތަކެއްޗަްށ ) ُمتشابوއަުހރެމެން ިމވަނީ ެއ  ވެްސ ވިާދޅުވާނީން َعاملُِ އިބައިފައިާވ ސާބިުތ ބޮޑެިތ ގައި އަޑިޔަށް ފަ 
ންވާ ތަކެއްޗެވެ. މިއެވެ. އަދި ޯބ  حضرةގެ  َربّ ގެމަތީން( އީމާންވެގެންނެވެ. އެހުރިހާ ަތކެއްޗަީކ އަުހރެމެންގެ  ُمراد

 ލިބިުނގަންނާނެެއވެ.  َنِصيحةއާިއ  َوْعظُ ރަނގަޅު ބުއްދިެވރިންމެނުވީ 

އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެންނަްށ  !އެވެ َربّ ( ޭއ އަޅަމެންެގ !ގައި ފުނަްށ ފޭބިމީހުން ދަންނަަވއެވެ علم)  (8)
 حضرةއަދި އިަބރަސްކަލާނެގ  !ވެނދޭތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަހު އަޅަމެންގެ ހިތްތަްއ )ތެދުމަގާއި ުދަރށް( ނުލަންބަވާ

ހަަމކަށަވަރުްނ ވާނދޭވެ! ެދއް توفيق)ތެދުމަގުަގއި ތިބުމުެގ  !އެްއ ދެްއވާނދޭވެ َرمْحَةން އަޅަމެންނަށް 
 އިބަރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިްނ ދެއްވުންތަްއ ދެއްާވ ކަލާނެގއެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެއީ ެއދުވަހާއި ދޭެތރޭ ެއއްވެްސ ޝައްކެއްނެްތ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (9)
ކަށް އެންެމހައި މީސްތަކުްނ އެްއކުރަްއވާނޭ ަކލާނގެއެވެ. އެއީ ިޤޔާމަތްދުވަހެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ދުވަހަ

 ވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ. خالفއާިއ  وعدއިބަރަސްކަލާނގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ްހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަުރވެއްެޖ މީސްަތކުނ      =  އެމީހުްނގެ ކިބައިްނ

  އެމީހުންގެ މުދާ. =  ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ. )އެމީހުންނަށް ފުއްދަިއ ނުދޭނެއެވެ.(    =  އަިދ

   އެމީހުންެގ ދަރިންވިޔަސް.  = ެގ ކޯފާއިްނ އެްއވެސްކަމެއް. الّلوން އެއްވެސްކަމެއް. /  حضرةގެ  الّلو 

     = .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެއ   އަދި ކަ   = .ެނަަރކައިެގ ދަރެވ   

   =  ُންގެގޮތެވެ. / އެމީހުންެގ އާަދއެވެ.  آلެގ  ِفْرَعْون    =  އަިދ އެމީހުންެގ

  ކުރީގެމީހުންނާއި.    = .ެއެމީހުން ތިމަންަރްސކަލާނގެ ާއޔަތަތްށް ދޮގުުކރީއެވ      = 

 އެމީހުން ހިތްޕެވިއެވެ. الّلوފަހެ   = .ްއެމީހުްނގެ ފާފައިގެސަބަބުނ   =  ިއީ. الّلوއަދ  

     = ގަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. ُعُقوبَة        =  ( ކާފަުރީވ !އެވެ َرُسول الّلو)ޭއ

 މީސްތަކުންނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.    = .ެނިކަންހުެރ ކަލޭމެްނ ބަިލވާނެއެވ     = 

 ވޭނެއެވެ.އް އަދި ކަލޭމެން އެްއކުރެ    = .ްނަރަަކއަށ      =  އެއީ ނުބައިވެގެްނާވ

 އެއްވެެއވެ. عَبةއެއްވެއެވެ. /  َعالَمةނަށް ންހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެ =     ތަންމައްޗެކެވެ.  

       =  ަގއި. / ދެލަޝްަކރުަގއި. مجاعةބައްދަލުިވ ެދ      =  ހަނުގރާމަކުާރ އަީކ  مجاعةއެްއ

 ބައެކެވެ.      = ގެ މަގުަގއި. الّلو     =  ައކީ ކާަފުރ ބައެކެވެ. مجاعةއަނެްއ 

   = .ެއެމީހުން އެބަހީ ކާފަރުން އަެނއްބައިމީހުން ދެެކއެވ   =  .ްއެމީހުންގެ ދެގުނައަށ 

    =  ްފެންނަ ފެނުމަށް.ލޮލަށ      =  ިގެ ސަބަބުްނ  نصرއެކަލާނެގ  الّلوއަދ

  ގަދަކޮށްދެއްވަެއވެ.  = .ުއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާބަޔަކު. / ނުވަަތ މީހަކ     = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަުމގައިެވއެވެ.  = ެَرةންާވ ކަނޑަެއޅިގ   .ِعب ْ       = .ްލޯތަކުެގވެރިންނަށ 

  ކުރާ ބަޔަކަށް.( عَبة حاصلބަލާ  حقيقة)ކަންކަމުގެ   = .ެމީސްތަކުންނަށް ޒީނަތްތެރިކުރެވިއްޖެއެވ 

   = އެދޭ ކަންތައްަތކުެގ ލޯބި. نفس       = .ްއަންހެންނާިއ ދަރިންެގ ތެެރއިނ 
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       = .ާގިަނކުރެޭވ ގިނަމުަދލުެގ ތެރެއިންާނއި ބަިއވަރުމުދ      =  ރަނާިއ

 ރިހީގެެތރެއިން.       = .ިހަނުގރާމައަށް( ާކންދީ ފަލަކޮްށ ތައްާޔރުކޮށްފައިާވ އަހާއ(     

( مجلސޫތްޕާއި. )ގެރިބަކަރި  نَ َعمއަދި  =    = .ިނޑާއ ނޑުވެރިކަންކުރާ    ދަ އެީއ  =  އަދި ދަ

 ތަކެއްޗަކީ.އެ          =  ެަގއި ބޭނުންކުެރޭވ  حياةގެ ތަކެއްެޗވެ. / ދުނިޔޭގެ  حياةދުނިޔޭގ

 ތަކެއްޗެވެ.    =  ިގައިެވއެވެ. حضرة އެކަލާނގެ !އާއިމެދު ދަންނަެއވެ  للّا އަދ       

 = .ްއެނބުިރގޮސްތިބޭނޭ ރަނގަޅުތަނ   

 މާނެ  ِإْجَماِلى   
ހަމަކަށަވަރުްނ ކާަފރުވެއްެޖ މީސްތަކުންނަްށ އެމީހުންެގ މުދަލުންވިޔަްސ އަިދ އެމީހުންެގ ަދރިްނެގ  (11)

ްނ އަންަނ ެއއްވެްސ ުނރައްކަަލކުން ކަމެްއ ފުއްދައެްއ ނުދޭނެެއވެ. އަިދ  حضرةެގ  الّلوފަރާތުންވިޔަްސ 
ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ ނަަރކައިެގ ދަރެވެ.   ކަ

ންނާ ހަމައެއްގޮެތވެ. އެމީހުްނގެ އާދައެވެ. އެމީހުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  آلގެ  فرعون)އެމީހުން(   (11)
އެމީހުން ހިއްޕެީވއެވެ. އެމީހުްނ  الّلو تعاَلއާޔަތްތައް ޮދގުކުީރއެވެ. ދެންފަެހ އެީމހުންެގ ފާފަތަކުެގ ސަބަބުން 

 ވާ ަކލާނެގއެވެ. ގަދަފަދަވެގެން  عقوبةއީ  الّلوހަލާކުުކރެއްިވއެވެ. އަިދ 

ިނކަންހުެރ ކަލޭމެްނ  !( ކާފަރުީވ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ َرسول الّلو)އޭ   (12)
 ވޭނެއެވެ. އެއީ ުނބައިވެގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ. އް ދެރަކުރެވޭެނއެވެ. އަިދ ނަރަކައަްށ ޖަމާކުރެ

ނަށް ރަނގަުޅ ންގެ ކަންތަކުގައި ކަލޭމެ َلْشَكرُ ގައި( ބައްދަުލކުރި ދެ  َمْيَدانُ ހަމަކަށަވަރުން )ހަނގުރާމަިއގެ  (13)
 ލަޝްކަރު  އެކެވެ. އަނެއް  َلْشَكرގެަމގުގަިއ ހަނުގރާމަކުާރ  الّلوއަީކ  َلْشَكرއެްއވެއެވެ. އެްއ  عَبةދަލީލެްއ ވާެނއެވެ. 

ނަށް އެީމހުން ފެނުނީ ލޮލަްށ ފެންަނ އެެކވެ. އެމީހުންނަށް މިމީހުްނ ފެނުނީ ނުވަތަ މިމީހުން َلْشَكرއެއީ ކާަފރު 
ންނަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށާއި ކާފަުރްނ  مؤمنފުޅެކެވެ.  حكمةގެ  الّلوފެނުމަށް ދެބައިގިނަކަމަށެވެ. )އެއީ 

ގެ ސަބަބުްނ  نصرއެކަލާނގެ އެދިވޮިޑގަންނަވާ އަޅަކަށް ެއކަލާނގެ  الّلو تعاَلބިރުގެންނެވުމަށެވެ.( އަދި 
 ުކރާ  حاصل عَبةއިކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަ –ހަމަކަށަަވރުންވެްސ ލޯަތކުގެެވރިންނަށް  ގަދަކަންދެއްވައެވެ.

 އެއްކަުމގައިެވއެވެ.  عَبةބަޔަކަށް ބޮޑުވެގެންާވ 

އެދޭ ކަންކަމަށް ލޯބިޖެްއސެވިގެންވެެއވެ. އަންހެނުންނާިއ ދަރިންާނިއ  نفسމީސްތަކުންނަށް ތިމާމެންގެ  (14)
 نَ َعمْ ގިނަުކރެޭވ ގިނަމުދާތަކާިއ ހަނގުރާމަައށްޓަކައި ކާންީދ ފަލަކޮްށ ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ އަހާިއ ރަނާއި ރިީހގެތެރެއިްނ 

ނޑުފަނގާއި މިތަކެތީެގ ވައްަތރުތަކުގެތެެރއިންނެވެ. އެީއ  مَجَلސޫތްޕާއި އެބަީހ ގެރިަބކަރި  ގެ ބާވަތްތަާކއި އަިދ ދަ
ެގ  الّلوގަިއ ބޭނުންކޮށްލެޭވ ތަކެއްެޗވެ. ައދި ގޮސްތިބުން ރަނގަޅުވެގެންވާ ރީތި ތަންވަީނ  حياةހައްތާވެސް ދުނިޭޔގެ 

 ގައެވެ. حضرة
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ްދެއްވަންހެްއޔެވެ؟ خَبކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެަފނު ކަލޭމެންނަށ    

  = .ެއެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު ހެޮޔއެއްޗެްއގ     = ވެރިވީ މީސްތަކުންނަށް. تَ ْقوى   

 ަގއި. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ   ީބަީގޗާ ަތކެކެވެ. / ސުަވރުގެތަެކވެ. އެއ         އެތަންތާނެގ

 ދަށުން ހިނަގހިނގައިހުންނަ.   .ްއާރުތައ     .ޭއެމީހުްނ އެތަންތާަގިއ ދެމިތިބ  

    ިއަނބީންތަކާއި. طاىرއަދ        =  ިން ުރއްސެވުމާއި. حضرةެގ  الّلوއަދ   

  ބައްލަވާވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوއަދި =      = ްއަޅުތަުކންނަށ.  = / .ެއެއީ ބުނާމީހުންނެވ

 އެވެ! َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  =  ދަންނަވާ މީހުންނެވެ.     =  ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެްނ

 އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ.        = !ެފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވ    

    =  ެން އަޅަމެން ސަލާމަތްުކރައްވާނދޭވެ! َعَذابއަދި ނަރަކަިއގ     =  ެވެރިންނަީކ(  تقوى)އ

 ކެތްތެރީންނެވެ. )އުނދަުގލާިއ ހަނުގރާމައިަގއި......(   =  ިަގއި( عملއަިދ އެީއ )ބަާހއ

 ތެދުވެރިންނެވެ.    = .ެއަިދ އެީއ ކިޔަމަންެތރިންނެވ      =  )އަިދ ެއއީ )ހެޔޮގޮުތގަިއ

 މުދާހޭދަކުރާމީހުންނެވެ.      = .ެއަދި އެީއ ާފފަފުއްސެވުމަށް އެދޭީމހުންނެވ      = 

   ދަންވަުރ ވަގުތު. / ހާރުދަުމެގ ވަގުތު.  = ހެކިވެވޮޑިގެންފިެއވެ. الّلو         = 

 ނުވާކަމަށް.އަކު  إلوެއހެންއެއްވެްސ  حقّ ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެމެނުވީ      =  އަިދ

 މަލާއިކަތްބޭކަލުްނވެްސ )ހެކިެވވަޑައިގެންފިެއވެ.(     =  ެވރިންނާއި. علمއަިދ        =  َُعْدل 

  ވެވޮިޑގެންވާ. قائمުކރެއްވުންމަީތ  َقائمވެރިކަްނ      = ( حقّ އެަކލާނެގ މެނުީވ )އަުކ ނުެވއެވެ. إلو 

        =  ީވަންތަ ކަާލނގެއެވެ. حكمةވަންތަ  ِعزَّةއެއ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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 ގަިއ ދީނަކީ. حضرةގެ  الّلو   = ( އެވެ.دين) إسالم     =  ނުވެއެވެ. /  إخالفއަިދ

   ދެބަސްނުވެއެވެ.    = ( .ްنصارىންނާިއ  يهودىފޮތް ެދއްވުުނމީހުނ ).ްއިނ     

        =  ްحقّ ާއއިމެދު ރަނގަޅު  عيسى عليو الّسالمއައުމަށްފަހުގަިއ ެމނުވީ. )އެބަީހ  علمއެމީހުންެގގާތަށ 

 އެނގުމަށްފަުހގައިމެނުވީ.ގޮތް     = .ްއެމީހުންގެެމދުގައިވާ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްެގ ސަބަބުނ     

      =  ިجزاءހިސާބުކުރައްވާ  الّلوތައް  عملގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާމީހުން )ދަްނނައެވެ! އެމީހުންެގ  الّلوއަދ 

 ދެއްވާނެތެވެ.(     ްއީ. الّلوފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ       =  ހިސާބުބެއްލެވުްނ

 އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގަިއ އެތަެކއްޗަށްުވރެްނ  حضرةެގ  َربّ ވެިރީވ މީސްތަކުންނަށް އެީމުހންގެ  تقوىކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!  (15)

ކަލޭމެނަްށ އަުހރެން ދެއްވަންހެއްެޔވެ؟ އެތަންތާނގެ ދަށުްނ އާރުަތއް ެދޭމ  خَبމާރަނގަޅު ހެޔޮަތކެތި ުހރިކަމުެގ 
ެގ  الّلوވެގެންާވ އަނބީންނާިއ އަދި  طَاىرބަގީޗާތަކެވެ. ސުވަުރގެތަކެވެ. އެތަންތާގަިއ އެމީހުްނ ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ. އަިދ 

ވެރި އަޅުންެގ  تقوىއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާއިގެން ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ. އެަބހީ  الّلوރުހިވޮޑިގަތުމެވެ. އަިދ 
 ކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ބައްަލވައެވެ. 

އަށް ދަންނަވާ މީހުންނެވެ. )އެމީހުްނ  َربّ ވެރިންނަކީ އެމީހުންެގ  تقوىއެބަހީ އެ  –އެމީހުންނަކީ  (16)
އެވެ! ހަމަކަަށވަރުްނ އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުެއވެ. ފަެހ އަޅަމެނަށް އަޅަމެންެގ  َربّ ނަވައެވެ.( ޭއ އަޅަމެންގެ ދަން

 ން އަަޅމެން ސަލާމަތް ުކރައްވާނދޭނެވެ.  َعَذابފާފަތައް ފުއްސަވާދެްއވާނދޭވެ. އަދި ަނރަކަިއގެ 

މީހުންެނވެ. އަިދ އެީއ ތެުދވެރިންނެވެ. އަިދ އެީއ  އެމީހުންނަކީ )އުނދަގޫތަކާިއ ދަތިތަކަށް( ކެތްެތރިވާ  (17)
ކިޔަމަންތެރިންނެވެ. އަިދ ެއީއ ހެޔޮގޮުތގަިއ ހޭދަުކރާމީހުންެނވެ. އަިދ އެީއ ދަންަވރުެގ ަވގުތު ފާަފ ފުއްެސވުމަްށ 

 އެދި ދަންނަވާ މީހުންެނވެ.

ހެކިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ.  الّلوނުވާކަމަށް އަކު إلوވެގެންވާ( ެއހެން އެްއވެސް  حقّ މެނުވީ )އަޅުކަންވެވުން  الّلو (18)
 قائمކުރުންމަތީ  قائمވެރިކަން  عدلވެރިން ހެކިެވވަޑައިގެންފިެއެވ. އެކަލާނގެއީ  علمއަދި މަލާއިކަތްބޭަކލުންނާއި 

 ةعزّ އަުކ ނުވެެއވެ. އެަކލާނގެީއ  إلوވެގެްނވާ އެހެން އެއްވެްސ  حقّ ވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. އެަކލާނެގ މެނުީވ 
 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ  حكمةވަންތަ 

 عيسىއެވެ. އިސްލާމްދީނެވެ. އަިދ  اإلسالمއަީކ  دينކުރެްއވެނިވި(  قبولގަިއ ) حضرةގެ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ  (19)

 يهودىއިންނާއި  نصارى -އެނގުމަށްފަުހގަިއމެނުވީ ފޮތްދެއްވުނު މީހުްނ  مْعُلوماتރަނގަޅު  حقّ ( އާއިމެުދ عليو الّسالم)

 حقّ ީވ ހަމަރަނގަޅަށް  إختالفވެ ދެބަްސވީކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. )އެބަީހ އެމީހުްނ ދެބަސްވެ  إختالف -ން 
 دليل -ގެ ާއޔަތްތަކަށް  الّلوއެނގުމަށްފަހުގަެއވެ.( އެީއ އެމީހުންގެމެދުަގއިވާ ެދކޮޅުވެރިކަެމއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަިދ 

ހިސާބުުކރައްވަިއ ޖަޒާދެއްވާ  الّلوތައް  عملކާފަރުވެއްޖެީމހުން )ދަންނައެވެ! އެމީުހންގެ  –ތަކަށް  حّجةތަކާއި 
 ީއ ހިސާބުބެްއލެވުން އަވަްސވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. الّلوހުއްޓެވެ.( ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ޭއާއިމެދު(  عيسى عليو الّسالمއިން  َنَصارىގެ  جنران)އެބަީހ  –( އެމީހުން !އެވެ َرسزل الّلو)އ

 ުކރަން މަސަްއކަތްކުރަްނޏާ. قائم ُحّجةކޮށް  جدلކަލޭގެފާނާިއ   = ެފަހެ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!   

    =  އަްށ ިކޔަމަންތެރިވެއްަޖއީމެވެ.( الّلوއަްށ ކިޔަމަންކޮށްފީމެވެ. )އެބަހީ އަހުރެްނ  الّلوައހުރެްނގެ މޫުނ 

     =  ާއަްށ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެެއވެ.( الّلوވީމީހުންވެސް ) تَ َبعَ އަދި އަހުރެންނ   =  އަދި ކަލޭގެފާުނ

 !ވިދާޅުވާށެވެ       = ( ްَنَصارىންނާ  يهودىފޮތް ދެވުނުމީހުންނަށ )ްއިންނަށ     =  އަިދ

ىُّ   ންނަށާއި( مشركންގެ  َعَرِِب ންނަށާއި ) أمّْ    =  ެވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ؟  إسالمކަލޭމެން ފަހ

 (؟)ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ      =  ްއްޔާ.)އެގޮތަށް( ކިޔަމަންވިފަހެ އެމީހުނ     =  ެފަހ

 ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށް ތެދުމަގުލިބިއްޖެެއވެ.    =  އަދި އެމީހުން އެނުބިރ

 ފުރަގަސްދިފިއްޔާވެސް.           =  ވެގެންވަީނ  َواِجبُ ފަެހ ަހމަކަށަވަރުްނ ކަލޭގެފާނުްނގެމައްޗަްށ

  އިއްވައިދިނުމެވެ.   =  ިބަްއލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلوއަދ      =  އަޅުތަކުންނަށް. )ކިޔަމަންާވ

   އަޅުންނަށާއި ނުކިޔަމަންތެރިވާ އަޅުންނަށް.(  = .ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުވާމީސްތަކުްނ 

      ގެ އާޔަތްތަކަށް. الّلو       =  ކޮްށ / މަރާ. قَ ْتلُ ައދި ނަބީބޭކަލުްނ    = 

 އަކާއި ނުލައި. َحقّ އެއްވެސް    ިކޮށް / މަރާހަދާ. قَ ْتلُ އަދ     =  އަމުރުކޮށްަހާދ

 މީސްތަކުން.    ވެރިވުމަށް. َعْدل     = .ްމީސްތަކުންގެތެރެއިނ    =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

 !ދެްއވާށެވެ خَب )އުާފވެރި(އެމީހުންނަށް      =  އެއްުހރިކަމުގެ. َعَذابވޭންދެނިިވ     

 .ީއެމީހުންނަކ       =  ޮވެގެންވާ ބައެކެވެ. بَاِطلތައް  عملއެމީހުންގެ ެހޔ       
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  =  ގަިއ ވެސް. آخرةދުނިޔެއާިއ    = .ެއަިދ އެމީހުންނަކަްށ ނުެވއެވ     

 ވެރިައކު. َنْصرُ އެްއވެސް  =    =  / ެދކެވަޑައި ުނގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ަކލޭގެފާނު ނުބަްއލަވަމުތޯއެވެ؟    

    = ެވުުނ މީހުންނަށް.އްމިންވަރެްއ ދ        = ( / .ްتوراةފޮތުނ )ްނ    

       = ުކރުމަށް.( حكمގައިވާގޮތަށް  توراةގެފޮތެއް ކަމުަގއިާވ  الّلوގެފޮތަށް އެމީހުންނަށްޮގވޭ )އެބަހީ  الّلو 

    =  ުކރުމަށް. حكمއެމީހުންގެމެދުގަިއ         =  مجاعةދެްނ އެމީހުންުކެރ އެްއ 

 އެއްގެބަޔަުކ އެނބުިރ ފުރަަގސްދެއެވެ.      =  ާحالއެމީހުން ނުިކޔަމަންތެރިެވގެންވ.  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ةކޮްށ  جدلފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ  (21)  عيسى عليو الّسالمއިންގެމީހުްނ  نصارىދައްކަްނޏާ )އެަބހީ ެއ  ُحجَّ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުުޅ  !ކުރަންޏާ( ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުާވށެވެ جدلއާއިމެދު 
ވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާަންށ އެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީމު الّلوއަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްފީމެވެ. އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނު  الّلو
ންނާިއ  يهودىއެބަީހ  ވުުނ މީހުންނަށް އްއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެއްޖެެއވެ.( އަދި ފޮތްދެ الّلوވީ މީސްތަކުންވެްސ ) تبع

ىއިންނަށާއި އަދި  نصارى ކަލޭެމްނ  !ންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ عرب ُمشركންނަށް އެބަހީ  أمّْ
އިސްލާމްވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ؟ ކިޔަމަންތެރިެވއްޖައީމުހެްއޔެވެ؟ ދެންފަހެ އެމީހުން ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެއްޔާ ަފެހ 

ލިބުީނހެވެ. އަދި އެީމުހން ކިޔަމަންތެރިނުވެ އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔވެްސ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު
ކަން  َرسول)ކަލޭގެފާނުންގެމައްަޗކަށް މަލާމާތެއްނެތެވެ.( ަކލޭގެފާނުްނގެމައްޗަށް ވާޖިބުާވކަން ކަށަަވރީ 

ންތެރިިވ ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނާއި ނުިކޔަމަދެކެވޮޑިގެންވެެއވެ. އެބަހީ  الّلوއިއްވައިދިނުމެވެ. އަދި އަޅުތަކުންނާއިމެދު 
 އެކަލާނެގ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ.  އަޅުން

އަކާއިނުަލއި އެމީހުްނ  حقّ ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާ މީސްތަކުން އަދި އެއްވެސް  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (21)
ކޮްށ ހަދާމީުހްނ  قتلއަމުރުުކރާމީހުންވެްސ  ވެރިވުމަށް  َعْدلُ ކޮްށ އަދި މީސްތަކުްނގެ ެތރެއިްނ  قتلނަބީބޭކަލުން 
 !ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ދެއްވާށެވެ خَب އުފާެވރިއެްއހުރިކަުމގެ  َعَذاب( ފަެހ އެމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި !)ދަންނައެވެ

ގައެވެ. އަިދ  آخرةވެގެްނާވ ބައެކެވެ. ދުނިޔެއާިއ  بَاطلތަްއ  عملއެމީހުން ެއއީ އެމީހުންެގ ހެޮޔ  (22)
 ެވރިއަުކ ނުވެެއވެ.  نصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް 

)އެމީހުްނގެ ކަންތަްއ  ؟ވުނުމީހުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ނުބައްލަވަމުތޯެއވެ.އްން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ދެ توراة (23)
 حكمގައިވާގޮތަްށ އެމީހުންގެމެދުަގއި  توراةބާަވއިލެްއވި ފޮެތއްކަމުގައިާވ  الّلو( ؟ހުރިގޮްތ ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ 

 ކުރުމަށް އެމީހުންނަްށ ގޮވުނީާމ ދެން އެމީހުންުކރެ ބަަޔކުމީހުްނ ފުރަގަސްީދ އެނބުިރ ދަނީއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

 = ).ީއެގޮތަީކ )އެބަީހ އެމީހުން ުފރަގަސްދެނ     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ ބުނިކަމުގައިވުުމެގ

 ސަބަބުންނެވެ.       =  އަުހރެމެންގަިއ ައލިފާން ނުބީހޭނެެއވެ. / އަހުރެމެްނ ނަރަަކއިގަިއ

  ނުތިބޭނެއެވެ.     = ވެގެންވާ )މަދު( ދުވަސްކޮޅަކުމެނުވީ. عدد       =  އަިދ

 ގައި ހެއްލުންެތރި ކުުރވައިފިެއވެ. دينއެމީހުން އެމީހުންގެ         =  އެމީހުްނ

 ދޮގުހެދިކަމުގަިއވީކަންތައްތައް.         =  ިފއްާޔ  ުކރައްަވއި جًعތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ

    ؟ފަހެ ވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ   = .ްއެދުވަހާއިމެުދ އެއްެވސް ޝަްއކެއްނެތް ުދވަހަކަށ 

       =  ެއަކަްށ ފުރިހަަމކޮށްދެވޭ. نفسއަިދ ކޮންމ     =  އެްއ ހޯދައިަގްތ  نفسެއ

 އެއްޗެއް.      = .ެއަދި އެމީހުންނަްށ އަނިޔާ ނުވެވޭނެެއވ     =  ކަލޭގެފާުނ

 އެވެ. الّلوއޭ މަތިވެިރ  !ދަންނަވާށެވެ     =  ިގެ( ހުރިހާތަކެތީގެ ވެރިާޔއެވެ. آخرة)ދުނިޔެއާއ   

   = ައެވެ.މުއިބަރަސްަކލާނގެ ަތކެއްޗާިއ އަދި ވެރިކަްނ ދެއްވ    =  އިބަރަްސކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގެންވާ އަޅަކަށް.      = .ެއަދި އިަބަރސްކަލާނގެ ަތކެއްޗާިއ ެވރިކަން ިނގުޅައިލައްވަުމއެވ 

     .ްއިބަރަސްކަލާގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި ަފރާތަކުނ        =  އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ

 ތެިރކުރަްއވަމުއެވެ. ِعزَّةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު       =  ިއިބަރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާއަަޅުކ އަދ

  ދެރަކުރަްއވާ ނިކަމެތިކުަރއްވަމުއެވެ.   = .ެއެންމެހައި ހެޮޔވަނީ ހަމަ އިބަރަްސކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވ 

  = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނގ       = .ްކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށ   = 

  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.   = .ެނޑުވައްދަވަުމއެވ  އިބަރަސްކަލާނގެ ރޭގަ    

 ދުވާލުގެތެެރއަށް.     = .ެއަދި އިބަަރސްކަލާނެގ ދުވާުލވައްދަވަމުެއވ      = 
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ނޑުގެތެރެއަށް.   ރޭގަ        = .ެއަިދ އިަބރަސްކަާލނގެ ދިރޭތަކެިތ ނެުރއްވަމުއެވ      = 

 މަރުވެފައިވާ ތަކެީތގެތެރެއިން.        = .ެއަދި އިބަރަސްކަލާނގެ މަރުވެަފއިވާތަކެތި ނެުރއްވަމުއެވ 

    =  .ްދިރޭތަކެތީގެ ެތރެއިނ    = .ެއަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ރިޒުގުދެްއވަމުއެވ    = 

 އިބަރަސްކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ ަފރާތަކަށް.     = .ިހިސާބަާކއިނުލަިއ / ިހސާބެއްނެތ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކުެރވިގެންާވ ދާިދ މަދުދުވަސްކޮޅަުކ  عددހަމަކަށަވަރުްނ "އެގޮތަށް އެމީހުްނ ފުރަގަސްދީަފއި އެދަނީ،  (24)

)އެމީހުްނ ބުނާގޮތުގަިއ ެއީއ  " މިޢަޤީާދ އެީމހުންގެތެރޭަގއިވާތީެއވެ.މެނުވީ އަުހރެމެން ަނރަކައިާގ ނުތިބޭނެއެވެ.

އަދި އެީމހުން ޮދގުތަްއ ހެދުމުެގ  (ސާޅީސްދުވަހެވެ. ެއއީ އެމީހުން ޅަެގރިޔަްށ އަޅުކަންުކރި މިންވަރުކަމަށެވެ.
 ގައި އެީމހުން ެހއްލުންތެިރވެއްޖެއެވެ. އެދޮގުތަްއ އެމީހުްނ ހެްއލުންތެރިުކރުވައިފިެއވެ.  دينސަބަބުން އެމީހުންެގ 

ދުވަހާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ދުވަހަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ަޖމާކުރައްވައި އަދި ކޮްނެމ ފަހެ އެ (25)

އެްއ ކުރިކަަމކަށް ފުިރހަމަ ޖަޒާދެއްިވްއޖެއްޔާ ދެންވާީނ ކިހިނަކުްނހެއްޔެވެ؟ އަިދ އެދުަވހުްނ  نفسއަކަށް އެ  نفس
 ނުވެވޭނެެއވެ. ެއއްއެމީހުންނަށް އަނިޔާ

ޭއ  !އެވެ الّلو( އޭ މަިތވެިރ މާްތ !އަްށ ަދންނަވާށެވެ الّلو) !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلو)ޭއ   (26)

އިަބރަްސކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އިބަަރސްކަލާނެގ  !ގެ ހުިރހާތަކެތީެގ ވެިރރަސްަކލާކޮ آخرةދުނިޔެއާއި 

..( އަދި ދެއްވަމުެއވެ.ތަ ވެިރކަން ުނވަތަ މުދާ ނުވަތަ ގަދަކަން.ކަން ނުވަ َنىبއެވެ. )އެއީ މުދެއްވަ ُمْلكُ 

އެވެ. އަިދ އިަބރަސްކަލާނެގ މުނަންަގވާ ނިގުޅަިއގަންނަވަ ُمْلكُ އިބަރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާަފރާތަކުްނ 

ުކ ދެަރކުރަްއާވ ތެރިުކރައްވަެއވެ. އަދި ިއބަރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަ ِعزَّةއެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަުކ 
ެއވެ. ުހރިާހ ހެޔޮކަމެްއވަނީ ިއބަރަސްކަލާނެގ އަތްޕުޅުގަެއވެ. ހަމަކަށަަވުރްނ ވަމުނިކަމެތިކުރައް

 ކޮންމެއެއްޗެއްގެަމއްޗަށް އަިދ ކޮންމެކަމެއްގެަމއްޗަށް އިބަރަސްަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ. 

ނޑު (27) ނޑުން މަދުކުރަްއާވ ދުވާލަްށ  އިބަރަސްކަލާނެގ ދުވާުލގެތެރެއަްށ ރޭގަ ަވއްދަވަމުެއވެ. )ޭރގަ

ނުޑ  ނޑުގެތެެރއަށް ދުވާުލ ވައްދަވަމުއެވެ. )ދުާވލު މަދުކުރަްއވާ ޭރގަ އިތުރުކުަރއްވަމުއެވެ.( އަދި ރޭގަ
ވެ. އަިދ އެ ދިގުކުރަްއވަމުއެވެ.( އަދި މަރުވެަފއިވާތަކެތީގެެތރެއިން ިދރޭތަކެތި އިބަރަްސކަލާނގެ ެނރުއްވަމު

އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ މުެއވެ.ކެތީގެ ތެެރއިން މަުރވެފައިވާތަކެތި އިބަރަްސކަލާނގެ ނެުރއްވަދިރޭތަ
 އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަކަށް ހިސާބެއްނެތްާހ ގިނަކޮށް އިބަރަސްަކާލނގެ ރިޒުގުދެްއވަމުއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ. إْخِتَيارންހިފާ  مؤمن        =  ކާފަރުން އެީއ

 ސަހަރޯެވރިންކަމުގައި. )ެއހީތެރިންކަމުަގއި.(      = ންފިޔަވައި. مؤمن       = 

   އަދި އެފަދައިން ކަންަތއްކުރާމީހާ. )ކާފަރުން ެއއީ ަސހަރޯެވިރންކަމުގައި ބަަލއިފިމީހާ.(  =  ފަެހ

އޭނާގެ ކިބައިްނ  الّلوއެްއެވސްކަމެއް / އެއްވެްސ އެީހއެއް. ) =   ން )އޭނާއަކަށް( ުނވެއެވެ. حضرةގެ  الّلو

   ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ.(     = .ީހަމަެއަކނި އެމީހުންެގ ފަރާތުްނ ަރއްކާތެިރވެގަތުމަށްމެނުވ 

      =  ިވަނީއެވެ.ިބރުވެތި ުކރައް ކަލޭމެން  الّلوއަދ   =  ެފުޅާއިމެދު. طَاىر ذاتއެކަލާނގ 

          =  ްގައެވެ. حضرةެގ  الّلوވަީނ ހަަމ  –އަިދ އެނބުރިދާތަްނ / ނުވަަތ އެނބުރިދިއުނ   

  !( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّلو)ޭއ  =  =  ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރިޔަސް. / ިސއްުރ

 ކުރިޔަސް.      = ްަގއިވާތަކެތި.ތަކުކަލޭމެންެގ މޭތަކުގަިއވާަތކެތި. / ކަލޭމެންގެ ހިތ   = 

 ނުވަތަ ަކލޭމެން އެތަކެތި ފާޅުކޮްށ ހާމަުކރިޔަސް.      =  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوއެއެއްެޗްއ   = 

 އަދި އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ.        = .ިއުޑުތަކުގައިވާހާަތކެތ        =  ިއަދ

 ބިމުގައިވާާހ ތަކެްއޗާއި.  =  ިالّلو تعاَلއަދ          =  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަްށ

  ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެެއވެ.     =  ެދެކޭދުވަހު.އެއް  نفسކޮންމ       

 އެްއކުރިާހކަމެއް. نفسހެޔޮކަމުެގ ތެެރއިން ެއ  =   = ވެގެންވަނިކޮށް. حاضر      = 

 ވެގެްނަވނިކޮށް.( حاضرގެ ތެރެއިން ުކރިހާކަަމކާއި ) عملއަދި ނުބައި   = .ެއޭނާ ލޯބިުކރެއެވ    

  =  ިތަކާއި އޭނާޔާ ދެމެދުވުމަށް. عملއެނުބައ      = .ްދުުރރާސްތާއެއ     = 

 ފުޅަށް. ذاتއެކަާލނގެ  =   ކަލޭމެން ިބރުގަންނަަވއެވެ. الّلو تعاَلއަދި         =  އަިދ
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 އަޅުތަކުންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންތައެވެ. تعاَلالّلو   = .ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ        = 

 އަށް ލޯބިާވކަމުގައި ވަންޏާ. الّلوކަލޭމެން      =  ްވާށެވެ تَ َبعَ ފަހެ ކަލޭމެން ތިމަންކަޭލގެފާނަށ!    

  =  ްަކލޭމެނަށް ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ. الّلوއޭރުނ          =  އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ

 ފުއްސަވައެވެ.      =  ިލެްއވުން ބޮުޑ  رمحةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلوއަދ

  ކަލާނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އެފަަދ  !ނުކުރާށެވެ إختيارވެރި ސަހަޯރވެރިންކަމުަގއި ކާފަރުން ހިފާ  َنْصرންގެމީހުން ތިމާމެންގެ  مؤمن (28)

( !ވެރި ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަލަިއގެންފިމީހާ )ދަންނައެވެ َنصرކަންތައްކުރާމީާހ އެބަހީ ކާފަރުން ެއއީ ތިމާމެންގެ 

އޭނާެގ ކަންތަކުްނ  الّلوން އެއްވެްސ ހެޔޮކަމެްއ ސަލާމަތްކަެމއް ުނވެއެވެ. ) حضرةެގ  الّلوފަހެ އެީމހަކަްށ 
ބަރީއަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.( ހަމައެކަނި އެމީހުންެގ ބާރުގެދަށަްށ ވަދެވިފަިއވާމީހާ އޭނާ އެތަނުްނ ސަލާމަތްވާންެދްނ 

. އެފަދަމީާހ އެފަަދ ަވގުތު އެފަދަ ަބސްބުނުްނ ބޭރުފުށުން އެީމހުންނީ ަސހަޯރވެރިންކަމުެގ ގޮތްދެއްކުމެއްޫނނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެކަލާނެގ  الّلو تعاَلތެރިަކން ދަންނަވާނެއެވެ.  عداوةހުއްދައެވެ. އެެތރެފުށުން އެީމހުންގެ ކާފަރުކަމާިއ  ކަ

 الّلوންވަީނ ހަަމ ވަނީއެވެ. އަިދ ކަލޭމެން އެނބުރިދިއުވެތިކުަރއް ފުޅަށް ކަލޭމެން އެފަދަ ކަންތައްުކރުމާމެދު ބިރު  ذات

 އަށެވެ. حضرةގެ 

ަކލޭެމންގެ ހިތްތަކުަގއިވާތަކެތި )ކާފަރުންނާމެުދ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلو)އޭ   (29)
ސަހަރޯެވރިކަްނ ބެހެއްޓުުމގެ ލޯބި( ކަލޭމެްނ ފާޅުނުކުރިޔަސް، ވަންހަނާކުރިޔަްސ އަދި ުނވަތަ ފާޅުުކރިޔަްސ އެކަމެްއ 

ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާަތކެތިވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ. އަިދ  الّلو

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ.  الّلوހުރިހާކަެމއްގެމައްޗަްށ 

ެގ އެއްކުރިއްާޔ ުކރިހާކަމަކާިއ އަދި ނުަބއިކަމު  نفسެއއްވެސް ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން އެ  نفسއަދި ކޮންމެ  (31)

ެވގެންާވ ދުވަުހ ނުބައިކަންތައްުކރިީމާހ  حاضرެއއް ުކރިއްާޔ ުކރިހާކަމަކާިއ )ތިމާެގ ކުރިަމއްޗަށް(  نفسތެރެއިން ެއ 
ތިމާޔާ އެނުބަިއ ކަންތަކާއިމެުދ ަވރަށް ުދރުވެގެްނވާ ުދުރމިނެއްވުމަށް ލޯބިުކރާނެއެވެ. )އަިދ އެފަދަ ނުަބިއ 

 ވެތިވުަމށް ފުޅަށް ިބރު ذاتެގ  الّلوެގ ކޯާފ ަކލޭމެންެގ މައްޗަށް އަތުވެދާނެތީ(  ّلوالކަންތައްތަކަށް ކަލޭމެްނ އަަރއިގަެނ 

 ީއ އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަ ަކލާނގެއެވެ.  الّلو تعاَلބިރުެވރިކަން ދެްއވަނީއެވެ. އަިދ  الّلوކަލޭމެންނަށް 

އަށް ލޯބިވާބަަޔކުކަމުަގއި ވަންޏާ ަފހެ ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ  الّلوކަލޭމެންނީ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ (31)

ކަލޭމެންނަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާެނއެވެ. އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްސަވާެނއެވެ.  الّلوއޭރުްނ  !ވާށެވެ تبع

 ވެ.ެލއްވުން ބޮޑުެވެގންވާ ކަލާނގެއެ رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلوއަދި 

 



މާނަ  ގެ آلعمرانسورة  ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 7 3   

  



މާނަ  ގެ آلعمرانسورة  ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 7 4   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = !ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ        =  ްއާއަށް  رسولއަށާއި އަދި  الّلوކަލޭމެނ

 ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!    =  ފަހެ އެމީހުން )ިކޔަމަންނުވެ( އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ )އެމީހުން ެބލެޭވީނ

 ކާފަރުންކަމުގައެވެ.(    =  ްالّلو تعاَلފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ.         =  ކާފަރުންނަްށ

  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.         =  ްކުރައްާވ  خاصّ ( عليو الّسالم) آدم الّلو تعاَلހަަމކަށަވަރުނ

 ކުރެއްވިެއވެ. إختيار      =  ިآلގެ  عليو الّسالم إبراىيم( އާިއ އަދި عليو الّسالم) نوحއަދ 

  ންވެސް.   =  ިންނާއި. آلގެ  ِعْمَرانއަދ          = ތަކުގެމައްޗަށް. َعامل   

       =  ީގެގޮތުންނެވެ.( توحيدާއއި  دينއޭގެ ެއއްދަރިކޮޅެއް އަެނއްދަރިކޮޅެއްގެެތރެއިންވެެއވެ. )އެއ 

      =  ިއީ ައއްސަާވވޮޑިގެންވާ ެދނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. الّلوއަދ          

 އެވެ.! َربّ އޭ އަޅުގެ  =  ގެ އަނބިކަނބަލުން ދެންނެވިހިނދު. ِعْمَران =     =  ާމިއަޅ

 ގެންފީމެވެ. َنْذرُ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް            =  ނޑުގައިާވ ދަރިފުުޅ މިއަޅާގެ ބަ

 ކުެރއްވުމަށް. خاصّ )އިބަރަސްކަލާނގެއަށް(       =  ްقبولފަހެ އިބަރަސްަކލާނގެ މިއަޅާެގ ކިބައިނ 

 ކުރައްވާންދޭވެ.    = .ީހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްަކާލނގެއ       =  ައއްސަާވވޮޑިގެންާވ

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.          =  ،ުފަހެ އެކަމަނާ އެަދރިކަލުންނާިއގެން ަރއްކާިވހިނދ

  އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ.       =  އެވެ! ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާ ވިެހއީ އަންހެްނ  َربّ އޭ އަޅުެގ

 ދަރިއެކެވެ.   =  ިދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ.  الّلوއަދ      =  އެކަމަނާ ރައްާކވީ އެްއޗެއް. ރައްާކީވ

 ދަރިއެއް.     = ).ެއަދި ިފރިހެންދަިރ ނުެވއެވެ. )ފިިރހެންޖިންސު ނުވެެއވ    = 

 އަންހެންދަރިފަދައިން )އަްނހެންޖިންސުފަދައިން(          =  ހަމަކަށަވަރުން ިމއަޅާ އެދަރިަކލުންނަްށ

 އެވެ. َمْرميَ ނަންކީ         =  ްނ  حضرةއަދި ަހމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްަކލާނެގ

 އެދެމެވެ. مِحَايَةއެދަރިކަނބަލުންނަށް ަރއްކާތެިރކަމާއި      =  އަދި އެކަމަނާގެ ދަރިފަސްކޮޅަާށިއ

  )ރައްކާތެިރކަން އެދެމެވެ.(         =  ާެގކިބައިން. شيطانފައްސައިލެިވގެންވ     

ރަނގަުޅ  =   ކުރެއްވިެއވެ. قبولައށް.(  خدمةގެ  َكِنْيَسةއެދަރިކަނަބލުން ) َربّ ފަހެ އެކަމަނާގެ  =
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 ކުރެއްވުަމކުން. قبول         =  ާَتربّيةއަދި އެކަލާނގެ އެކަމަނާ ރަނގަޅުގޮތުަގއި ބައްަލވާބޮޑުކުރަްއވ 

 ކުރެއްިވއެވެ.     =  ިކުެރއްވިެއވެ. حوالގެފާނާއި އެކަލާނގެ އެކަމަާނ  زكريَّاއަދ       

   = ގެފާނު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެހިނދެއްގައި. زكريَّا      = އަށް. )އެއީ  زِلْراب

  މިސްކިތުގައިވާ ކޮަޓރިއެްއކަމުގައި ެވއެވެ.(     =  އެކަމަނާގެ ައރިހުން ރިޒުުގ

 ދެކެވަޑައިގަންނަވަެއވެ. )ެއއީ ފިނިމޫސުމުަގިއ ހޫުނ މޫސުމުެގ މޭވާއާިއ ހޫުނ މޫސުމުގަިއ ފިނިމޫސުމުެގ މޭވާެއވެ.(

     =  އެވެ! مرميވިދާޅުވެެއވެ. އޭ  –ގެފަނު  زكريَّاއެކަލޭގެފާުނ އެބަީހ      =  މިރިޒުުގ މިީއ

ކަމަނާއަށް ިކހިނަކުްނ ކޮންތާކުްނ އަިއ ެއއްޗެއްތޯެއވެ؟   = .ެއެކަމަނާ ދެންނެިވއެވ      = 

 ންެނވެ. حضرةގެ  الّلوއެއީ       =  ްރިޒުގުދެްއވައެވެ. الّلوހަމަކަަށވަުރނ    =  ެއކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް.     = .ިއެއްވެސް ހިސާބަކާއިނުލައ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ! ފަެހ އެމީހުްނ  َرسولއަށާއި  الّلوކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! ަކލޭމެން  (32)

)ކިޔަމަންތެރިނުވެ( އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ ދަްނނާށެވެ! )އެފަދަމީހުންނާއިމެދު ބެެލވޭނީ އެީއ 
 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.  الّلو تعاَلކާފަރުންކަމުގައެވެ.( އަދި ކާަފރުންނަށް ހަމަކަަށވަރުންވެްސ 

ެގ  ِعْمَرانނާއި އަދި ން آلގެ  عليو الّسالم إبراىيم( އާއި عليو الّسالم) نوحއާއި  (ليو الّسالمع) آدمހަމަކަށަވަރުން  (33)
 ަތކުގެމައްޗަެށވެ.  َعاملَ ކުރެްއވިއެވެ. އެއީ ެއންމެހައި  إختيارކުަރއްވަިއ  الّلو تعاَل َخاصّ ން  آل
 الّلوގެ ގޮތުންނެވެ.( އަދި  توحيدއާއި  دينއޭގެ އެއްަދރިކޮޅެއްވަނީ އަނެއްަދރިކޮޅެއްގެެތރެއިންނެވެ. )އެީއ  (34)

 އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. 
އަށް ދެންނެިވހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ!( އެކަަމާނ  َربّ ގެ އަނބިކަނަބލުން ެއކަމަނާގެ  عمران (35)
ނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅު އިބަރަސްަކލާނގެއަށްޓަަކިއ  ربّ ންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުގެ ދެ އެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ިމއަޅާގެ ބަ

ގެންފީމެވެ. ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިްނ  َنذرއެއްކަުމގައި( ލުމަށް އިަބރަސްކަލާނެގއަށް  خادم)ކަނީސާގެ 
ބަރަސްކަލާނެގއީ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެްނާވ ުކރައްވާނޭދވެ! ހަމަކަށަަވރުން އި  قبولއިބަރަސްކަލާނގެ 

 ކަލާނގެއެވެ. 
އެވެ! ހަމަކަށަަވރުން ިމއަާޅ  َربّ ދެންފަހެ އެކަމަާނ އެަދރިފުޅު ރައްަކއުވިހިނުދ ދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅުެގ  (36)

ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. ިފރިހެންކުިދްނ  الّلوވިހެީއ އަންހެންުކއްޖެކެވެ. އަދި އެކަމަނާ ވިހެިއ ުކއްޖެއް 
އަންހެންކުދިންފަދައިން ނުވެއެވެ. )އެްއކަހަަލއެއްނޫނެވެ. އެކަަމނާ ދެންނެވިއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެަދރިފުޅަްށ 

نފަިއވާ އެވެ. އަިދ އެދަރިފުޅާިއ އެދަރިފުޅުެގ ދަިރފަސްކޮޅު ނުބައިނުލަފާ އަިދ ފައްސަިއލެވި َمْرميَْ މިނަން ދެއްވީ   شيطا
 ލިބިގަންނަމެވެ.  محايةން މިއަޅާ  حضرةއާގެ ކިބައިްނ ަރއްކާތެރިުކރަްއވައި ަސލާމަތްކުެރއްވުމަށް އިަބަރސްކަލާނގެ 

ުކރެއްވިެއވެ. އަިދ  قبولގެފާުނ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ  مرميއެކަމަނާގެ ކިަބއިން  َربّ ދެންފަހެ އެކަމަނާގެ  (37)
 زكريّاކުރެްއވިއެވެ. އަދި އެކަމަާނ ބެލެެހއްޓެވުމާ  تَ ْرِبّيةނގަޅަށް ަބލަހައްަޓވާ ރަ –ގެފާނު  مرميއެކަމަނާ އެބަީހ 

ގެއަށް ވަޑައިގަންނަާވ  زِلْراب( އެކަމަނާެގ ގާތަށް عليو الّسالم) زكريّاުކރެއްިވއެވެ. އަިދ  حوالގެފާނާއި 
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 َمْرميَ ކޮންމެހިނދެއްގައި އެކަމަނާގެ ައރިުހގައި ރިޒުގުވަނިކޮށް ެދކެވަޑައިގަންނަވަެއވެ. އެހިނދު ވިދާޅުެވއެވެ. އޭ 
 حضرةގެ  الّلوއެވެ! ިމރިޒުުގ ކަމަނާއަށް ިމއަންނަނީ ކޮންގޮަތކުން ިކހިނަުކންތޯއެވެ؟ ެއކަމަނާ ވިދާޅުިވއެވެ. ެއއީ 

 ޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެްއެވސް ހިސާބެއްނެިތ އެކަލާނގެ ރިޒުގުދެއްވަެއވެ. އެިދވޮ الّلوންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ 
  !ެرގައި އެތާނގެމަތީގަިއވާ ކޮަޓިރއެއްކަމަށް  َكِنْيَسةއަީކ  زِلْرابދަންނައެވ  ން ވިދާޅުވެއެވެ. ُمَفسّْ

 ގެފާނުންގެ އަރިުހގައި ހުންނަ ރިޒުގަކީ ހޫނުމޫސުމުަގއި ފިނިމޫސުމުގެ މޭވާއެވެ. އަދި ފިނިމޫސުމުގަިއ  مرمي
ވެގެންާވ ކަމުަގއިވެއެެވ.  بيانކަމެކެވެ. އެހެންެވ އެާވހަކަތަްއ އާޔަުތގައި  خالفހޫނުމޫސުމުގެ މޭާވއެވެ. މިީއ އާދަާޔ 

 .والّلو أعلم

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

= )ުއެތާނަގއި. )އަދި އެހިނދ         =އަްށ  َربّ ( އެކަޭލގެފާނުންގެ عليو الّسالم) زكريّا

  އެވެ. َربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެިވއެވެ. އޭ އަޅުގެ  =   ދެންނެވިއެވެ.     = 

  ްނ މިއަޅާއަށް ދެއްވާންޭދވެ. حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ      = .ްރަނގަޅު ދަރިފަސްކޮޅެއ     

    =  ީއަްއސަވާވޮޑިގަންނަވާ ަކލާނގެެއވެ. دعاءހަމަކަށަވަރުން އިބަރަްސކަލާނެގއ        = 

 އާ ެއކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. مالئكةފަހެ        =  އެކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެްނ

 ކޮޅު. حالހުންނަވާ        = ގައި. زِلْراب       =  ަކލޭގެފާނަްށ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ

 ދެއްަވއެވެ. خَبއުފާވެރި    =  ގެފާނު ދެއްވާނޭކަުމގެ. ََيٍَْن    = لއެއް ތެދުުކރަްއވާ  َكِلَمة  حا

   (.حالތެދުކުަރއްާވ  عيسى عليو الّسالم)އެބަހީ   = ްނވާ. حضرةެގ  الّلو    =  ެގ(  علم)އަޅުކަމާިއ

 ސާހިބެއްގެގޮތުން.  =  ިނުވާ ބޭކަލެްއގެގޮތުންނާއި. مِجَاعއަދި އަންހެނުންނާއ    =  އަދިނަބީބޭކަލެްއ

  ކަމުގައި.     = މާްތ ބޭކަލުްނގެތެެރއިންވާ. صاحل    =  و ) زكريّا يعىنއެކަލޭގެފާުނ علي

 !ެއވެ. َربّ ( ދެންނެވިއެވެ. އޭއަޅުގެ الّسالم       =  ްފިރިހެންދަިރއަުކ(  يعىنއަކު ) ُغاَلمމިއަޅާއަށ
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  ލިބޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯެއވެ؟     =  .އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާއަށް މުސްކުޅިކަން ޯފރައްޖެއެެވ

 )ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެއްޖެެއވެ.(      = ( ީދަރިްނ  أصلއަދި މިއަޅާގެ އަންހެނުންނަކ )ްއަށްެވސ

 ނުލިބޭމީހެކެވެ.     =  ެތެރިަކްނ  قدرةގެ  الّلوއެފަދައެވެ. ) الّلوުކރެއްވިެއވެ.  وحىއެކަލާނގ

 އެފަދައެވެ.(       = .ެއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަްނނަވާ ކަމެއްިވއްޔާ އެކަލާނެގ ުކރައްވަެއވ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ދެންނެވިއެވެ. އެަކލޭގެފާނު ދެންނެިވއެވެ.  ُدَعاءއަްށ  َربّ ( އެަކލޭގެފާނުންގެ عليو الّسالم) زكريّاއެހިނދު  (38)

ން ރަނގަޅު ދަރިފަްސކޮޅެއް ދެްއވާންދޭވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ  حضرةއެވެ. މިއަޅާއަްށ އިބަަރސްކަލާނެގ  َربّ އޭއަޅުގެ 

 . ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ دعاءއިބަރަސްކަލާނގެއީ 

(  جَبيل عليو الّسالمާއ ) َمالئكة ެވ ހުްނނަވަނިކޮށް قائمަގިއ ނަމާދަށް  زِلْرابދެންފަހެ އެަކލޭގެފާުނ  (39)

ދެއްވަެއވެ.  خَبގެފާުނ ލިބިވަޑައިގަންނަވާެނކަމުގެ އުާފވެރި  َيٍنކަޭލގެފާނަށް  الّلو تعاَلވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން 

ނަންފުޅު އިންޖީލުަގއުަވީނ ގެ   ގެފާނު َيٍنއެއް ތެދުުކރައްވާ ާޙލުކޮޅުގައެވެ. ) كلمة ންވާ حضرةގެ  الّلو تعاَلއެއީ 

އެވެ.( އެކަލޭގެފާނަށް ކަލިަމ  السالم عليو عيسىކުެރވެނީ )  ُمَرادގެ ޙަޟްރަތުްނވާ ަކލިމައެއްެގ هللا އެވެ. އަދި  يُ ْوَحنَّا

 كلمةވާށޭ.( ިމ  –އެބަީހ  –ُكنْ ެގ ބަސްފުުޅ ) الّلوކުރެވެީނ ެއކަލޭގެފާުނ ެހއްދެވިފައިވަީނ  ُمَرادްނ  لفظގެ 

ގެ(  علمދުނިޔެއަށް ވަޑަިއގަންނަވަނީ )އަޅުކަމާިއ  َيٍن عليو الّسالم. އަދި އެަކލޭގެފާނު އެބަހީ والّلو أعلمއިންނެވެ. 

ތުންނާއި އަިދ ބޭކަެލއްގެ ގޮ نىبނުާވ ބޭކަެލއްގެގޮތުންނާއި އަިދ  مجاعސާހިބެއްގެގޮުތގައްޔާިއ އަދި އަްނހެނުންނާ 

 މާތްމީހުންގެެތރެއިންާވ ބޭކަލެްއގެގޮތުންނެވެ.  صاحل

މިއަޅާއަށް ަދރިކަލަުކ ލިބޭީނ  !އެވެ ربّ ދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅުގެ  زكريّا عليو الّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަީހ  (41)

ންދުަވސްވެ މުސްކުޅިކަންބޮޑުވެއްޖެެއވެ. އަދި މިއަޅާެގ ُعمرކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ 

ުކރެއްިވއެވެ. ކަންތައްުހީރ  وحىއަްށވެްސ ދަރިްނ ނުލިޭބ އަްނެހނެކެވެ. އެަކލާނެގ  أصلއެީއ  އަނބިކަބަލުން 

 އްނޫނެވެ.(އެކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވާކަމެއް ކުރައްަވއެވެ. )އެަކލާނގެއަްށ އެީއ ދަތިކަމެ، الّلوތިޔަހެންނެވެ. ނަމަވެސް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  އެވެ!  َربّ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިެއވެ. ޭއ އަޅުެގ      =  )ެެއްއ  َعاَلمةމިއަޅާއަށް )އެކަމުގ

 ލައްވައިެދއްވާނދޭވެ!    =  ެއަކީ. عالمةުކރެްއވިއެވެ. )އެކަމުގައި( ކަލޭގެފާނަށްވާ  وحىއެކަލާނގ  

     = .ެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންާނ ވާަހކަފުޅު ނުދެްއކުމެވ       =  ރަމްޒީގޮތަކަށްމެނުީވ

 ތިންދުވަސްވާންދެން.   =  ުކރައްވާެށވެ.  ِذْكرُ ކަޭލގެފާނު  َربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ  = 

 ގިނަގިނައިން.   =  ިވިދާޅުވާށެވެ! َتْسِبْيحއަދ         = .ުހަވީާރއި ހެނދުނ   

        =  ާއ ވިދާޅުވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!( مالئكةއަިދ    =  އެވެ! َمْرميَُ ޭއ  

     =  ްކުރަްއވައިފިެއވެ. إختيارުކރައްވާ  خاصّ ކަމަނާ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުނ   ( ިدينއަދ 

 ުކރަްއވައިފިއެވެ. طاىرެގގޮތުންނާިއ ދެންވެްސ އެހެނިހެްނގޮތްގޮތުން( ެއކަލާނެގ ކަމަނާ  عقيدةއާއި    

 ކުަރއްވައިިފެއވެ. خاصّ އަދި އެކަލާނެގ ކަމަނާ މާތްުކރަްއވާ  =          =  َعاملَ އެންމެހަިއ 

 ތަކުގެ އަްނހެނުންތަކުންގެމައްޗަށް.       =  ޭއަްށ  َربّ އެވެ. ކަމަާނ ކަމަނާގެ  َمْرميَ އ

 ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެން އަޅުކަމުަގއި ދެމިހުންނަވާެށވެ.      =  ުކރައްވަިއ  َسِجَدةއަދި ކަމަާނ

 ކުަރއްވާށެވެ! رُُكوع      = ކުރާމީހުްނނާއެކު. رُُكوع  = (އެީއ  َرسول الّلو )!ެއެބަީހ  –ެއވ

 (   ވެިދޔަ. بَ َيانމިސޫރަތުގައި މި             ަމިހިސާބުން ފެށިގެން މިދިޔ .........

  ވާހަކަތަކީ(       =  ُތަކެވެ. َخََب ތަކުގެތެރެއިންާވ  َخََب ގެ  َغْيب     = 

 ިއއްވަާވ. وحىތަްއ ަކލޭގެފާނަށް  َخََب ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއ      =  އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުްނެގ

 ގާތުގަިއ ނުވަމުެއވެ.     =  ގެފާނާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަރިުހގައިާވ  زكريّاއެމީހުްނ )އެބަީހ

  ލުމަށް( ުއކިހިނދު. قُ ْرَعةތަްއ ) قَ َلمމީހުން( އެމީހުްނގެ       = = َވާީނ ކާކުޯތ  حوالގެފާނާިއ  َمْرمي

 )ބެލުމަށް(    = .ެއަދި ަކލޭގެފާނު ެއމީހުންގެތެރޭ ނުވަުމއެވ       = 

  އެމީހުން ދެބަސްެވ އަރަިއރުންވީހިނުދ .       = ާއ ވިދާޅުވިހިނދު.مالئكة    =  مرميޭއ 

 އެވެ!      =  ްދެއްވަެއވެ. خَبކަމަާނއަށް އުފާެވރި  الّلو تعاَلހަމަކަށަަވރުނ    =  
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 ެއއްގެ  كلمةްނވާ  حضرةއެކަލާނެގ       =  ީއެވެ. ادلسيحއެކަލޭގެފާނުންެގ ނަންފުޅަކ   

  =  ( ެއވެ.عليو الّسالم) عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުްނ  مرميއެީއ(    =  މަތިެވރިގެންާވ ދަރަަޖާއިއ

 ގެ ބޭކަލެއްގެ ގޮުތގައި. َشَرفُ         =  ިގައި . آخرةދުނިޔެއާއ       =  އަިދ

  ގައި( ކުއްތަްނވެގެންާވ ބޭކަލެްއކަމުގައި. حضرةގެ  الّلو)

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ެއއްލަްއވައިދެއްވާނޭދވެ!  عالمةއެވެ! މިއަޅާއަްށ އެކަމުެގ  َربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ. އޭއަޅުެގ  (41)

އަީކ ތިންދުަވސްވާންދެން ހަމައެކަިނ އިާޝރަތާިއ ރަމްޒީގޮތުންމެނުީވ  عالمةކުެރއްވިެއވެ. އެކަުމގެ  وحىއެކަލާނެގ 

އަްށ ަހވީރާިއ ހެނދުުނ  َربّ ކަލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނާ ާވހަކަފުޅުނުދެއްކެވުމެވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނު ަކލޭގެފާނުންެގ 

 ވިދާޅުވާެށވެ!  َتْسِبيحުކރައްާވ ذكرގިނަގިނައިން 

ެއވެ!  مرمي( ވިދާޅުވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!( ޭއ الّسالمجَبيل عليو ާއ ) مالئكةއަދި  (42)

ެގ  عقيدةއާިއ  دينުކރައްަވއިފިއެވެ. އަިދ  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ކަމަާނ މާތްކުރަްއާވ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ 

އަްނހެނުންގެ ަމއްަޗްށ  ތަކުގެ  عاملކުަރއްވައިފިއެވެ. އަިދ  طاىرކަންތަކުްނ ކަމަާނ  فاحشގޮތުންނާއި އެންެމހަިއ 

 ުކރަްއވައިފިއެވެ.  خاصّ އެކަލާނެގ ކަމަނާ މާތްުކރައްާވ 

އަްށ ިކޔަމަންތެރިވެވަަޑއިގެން އަޅުކަމުގަިއ ދެމިހުންނަވާށެވެ! އަިދ  َربّ އެވެ! ކަމަާނ ކަމަނާެގ  مرميއޭ  (43)

 ކަން ުކރައްވާެށވެ!( ކުަރއްވާށެވެ. ) އެބަީހ އަޅު سجدةުކރައްަވއި  ركوعކުރާމީހުންނާއިެއކު  ركوع

  ހީވެދިަޔއީ )އެބަ  بَ َيانއެވެ.( މި  َرسول الّلو)އޭ   (44)            .........  ްމިތަނުނ

ތަެކވެ.  خَبެގ  َغْيبُ ަޔއީ( ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްާވ ންމިދިވެގެ بَ َيانފެށިގެން މިހާތަނަްށ 

ގެމީހަކަްށވެސް ިމވާހަކަތަްއ  މީގެުކރީަގއި އެނގިގެން ުނވެއެވެ.( އަިދ  قوم)ކަލޭގެފާނަށްވެްސ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ 

 َمرميއާިއ އެަކލޭެގފާނުންގެ ައރިހުަގއިތިބި  މީހުްނެގ ގަލަންަތއް(  زكريّا عليو الّسالمއެމީހުންެގ ގަލަންަތއް )އެބަީހ 

ލުމުގެގޮތުން ޯކރުތެރެއަށް ުއކިހިނދު އެމީހުންގެެތރޭަގއި ކަލޭގެފާުނ  قُ ْرَعةތޯ ބެލުމަށް ވާނީ ކާކު حوالގެފާނާއި 
 ނުވަމުއެވެ. އަދި އެކަމާމެދު އެމީހުްނ ދެބަސްވެ އަަރއިރުންީވިހނދުވެސް އެމީހުންެގ ތެޭރގައި ކަލޭގެފާުނ ނުވަމުއެވެ.

ށް( ވިދާޅުވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ!( ގެފާނަجَبيل عليو الّسالم مرمي ާއ )އެބަީހ  مالئكةއަދި  (45)

خَب އެއްެގ އުފާވެިރ كلمة ންާވ حضرة އެަކލާނެގ الّلو تعاَل އެވެ! ހަމަކަށަަވރުން مرمي އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ 
( ليو الّسالمع)عيسى  ގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ مرمي އެވެ. ادلسيح ިއގެ ނަމަކީ  كلمةއެކަލާނެގ ކަމަނާއަށް ދެްއވައެވެ. 

الّلو ެގ ެވރި ޭބކަލެްއގެގޮތުގަެއވެ. އަިދ شرف ގަިއވެސް މަތިެވރިެވގެންވާ ދަރަޖަޔާ آخرة އެވެ. އެބޭަކލަކީ ދުިނޔެއާިއ 
 ަގއި ުކއްތަންވެގެންާވ ބޭކަެލއްކަމުގަެއވެ.حضرة ގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ޭއަދި އެކަޭލގެފާނު މީސްތަކުންނާ ާވހަކަފުޅުދައްކަވާނ       =  ޭވިހ

ިތރީާހ ފަންާސާހ އަކީ  =  (ޅައިރުަގއްޔާއި( އަިދ ބޮޑުފިރިހެނަކަްށވުމަށްފަހުގައި. ތަންމަތީގައްޔާިއ )އެންމެ 

   ދެމެދުގެމީހުން / ބުއްދިެވރި ތަްޖރިބާކާރުމީހުން.(     =  ިމާތްމީހުންގެެތރެއިންާވ صاحل އަދ

 ބޭކަލަުކ ކަމުގައި.   =  އެވެَرّب އެކަމަާނ ދެންނެވިެއވެ. ޭއ އަޅުެގ!       =  މިއަޅާއަްށ

 !ދަރިއަކުވާނީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ.       = .ެއަދި މިއަޅާގައި އާދަމުގެދަރިއަކު ނުީބހެއެވ   = 

 .އެފަދައެވެالّلو  =   ކުރެްއވިއެވެ.وحى އެކަލާނެގ       =  އެކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެްއޗެއް ހައްދަވަެއވެ.     = .ާއެކަލާނެގކަމެއް ނިޔާުކރައްވަްނޏ      

  =  ުކރައްވަެއވެ. وحىފަހެ ހަމަކަަށވަރުން އެކަމަކަށް ެއކަލާނެގ  = .ޭވާށ     =  ަފެހ

 އެހައިރުްނ އެކަެމއްވެެއވެ.       =  އަދި އެަކލާނގެ އެބޭކަލަކަްށ ފޮްތ އުގަންނަަވއިދެއްާވ )އެަބީހ

 އަތުން ލިއުްއވުން.(   =  ިއެވެ.( وحىއާއި )ެއއީ ފޮތުގެ އިތުރުން އަްނގަވާ  حكمةއަދ    

   =  ިއާއި. إجنيلއާއި  توراةއަދ     =  ިބޭކަލަކު ކަމުގައި. َرُسولއަދ        

 ންނަށް. إسرائيل َبىن =     =  ެއަކލޭގެފާނު ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ(

 ކަލޭމެންގެގާތަްށ އަުހރެން މިައއީ.     =  އަާކއިގެންނެވެ.  دليلން  حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެންެގ

 އަާކއިގެންނެވެ.( معجزة)    = ެނަްށ ހަދައިދޭނަމެެވ. ންެއހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ ކަލޭމ

  މަށިން.  =   އުފައްދާނަމެވެ.  = / ާދޫންޏެއްެގގޮތަށް. ދޫނީގެ ސިފައިގ    

  = ްފަެހ ައހުރެްނ އެއަްށ ފުމެލާނަމެވެ.ދެނ    = .ެދެން ޭއރުްނ އޭިތ ދޫންޏަކަްށ ވާނެއެވ    

  =  ފުޅަށް.إذن ގެ الّلو       =  އަދި ޮލލަށް އެްއގޮތަކަށް ނޭނގޭީމހުންނަށް )ިވހެއި އިރުވެްސ

 ލޮލުެގ ައލިކަންނެތް ީމހުންނަށް( ައހުރެްނ ފަސޭހަކޮްށދީ ރަނގަޅުކޮށްދެމެވެ.   =  ައިދ

  ބަރޮސްބަލިޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށާއި.    =  ްިދރުވަމެވެ.އަދި މަރުވެފައިވާ މީހުން ައހުރެނ      

 ފުޅަށް.إذن ގެ الّلو  =   =  ްދޭހުށީމެވެ.خَب އަދި އަުހރެން ކަލޭމެންަނށ       = 

 ކަލޭމެން ކާނޭތަކެްއޗާއި އަިދ ފަހަށް ބަަހއްޓާ ތަެކއްޗާއި.       = .ިކަލޭމެންގެ ގެތަކުަގއ      
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ކަްނ نىب )ައހުރެންގެ  .دليلނަށްވާ ންކަލޭމެ =   ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްތަުކގައިވެެއވެ. =

 ތެދުކަމުގެމައްޗަށްވާދަީލލު(     =  ީންކަމުަގއިވަންޏާ.مؤمن ކަލޭމެންނަކ   = 

 .حالއަދި ތެދުކުރާ     = ަހުރެންެގ ކުީރަގއިވާ ތަކެތި.އ     = ގެ ތެރެއިން. توراة 

      =  ްކޮށްދެއްވުމަށް. حاللއަދި ކަލޭމެނަށ        = ެحرامނަށް ންކަލޭމ 

 ކުރެވުނުތަކެތީެގ ބަެއއްތަކެތި.   =  ކަލޭމެްނގެ ގާތަށް މިައއީ.އަދި އަހުރެްނ      = 

 އާިއގެންނެވެ.( ُمْعِجَزةައކާއިގެންނެވެ. ) دليلން  حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންެގ      =  ފަެހ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ

 !ވެިރވާށެވެ تقوى !އަށް ބިރުވެތިވާެށވެ الّلو   = .ެައދި ކަލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވ! 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ވިހޭތަންމަތީގައި އެންމެޅައިރުގައްޔާއި އަދި ބޮޑުފިރިހެނަކަްށ ވުމަށްފަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ީމސްތަކުންނާިއ  (46)

 ބޭކަލުންގެތެެރއިންނެވެ.  صاحلވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ބޭކަލަކުކަމުގައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ 

 ؟މިއަޅާއަށް ދަިރކަލަކުވާީނ ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ  !އެވެ َربّ ގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ. ޭއއަޅުެގ  َمْرميَ އެކަމަނާ އެބަީހ  (47)
ެގ  الّلوއެފަދައެވެ. އެބަީހ  الّلوކުރެްއވިއެވެ.  وحىއަދި މިއަޅާެގ ަގއިާގ އާދަމުގެަދރިއަުކ ނުބީހެެއވެ. އެަކލާނގެ 
އެަކލާނެގ ހައްދަަވއެވެ. ެއކަލާނެގ ކަެމްއ  ހެއްދެވުން އެފަދައެވެ. އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެއް

 ކުަރއްވަނީ "ވާށޭ" މިފަދައިންނެވެ. ދެން ޭއރުން އެކަެމއް ެއވީއެވެ.  وحىނިޔާކުރައްވަްނޏާ ެއކަމަކަށް ެއކަލާނެގ 

އުގަންނަވަިއ  إجنيلއާއި  توراةއުގަންނަވަިއދެއްވައި އަދި  حكمةއަދި އެކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ލިއުމާއި  (48)
 ދެއްވާނެއެވެ. 

އަކު ކަމުގަެއވެ. )އަިދ އެަކލޭގެފާުނ  َرسولންނަށްާވ  بىن إسرائيلއަދި އެަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ފޮނުއްވަީނ  (49)
ކަމާއިގެން( މިއަީއ  َرسولކަމާއިގެން ވަޑައިގެން ވިދާޅުވުމަށެވެ.( ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ަކލޭމެންގެ ގާތަށް ) َرسول

އާއިގެންނެވެ.  ُمْعِجَزةކަން ތެދުކަމުގެމައްޗަށް  َرسولއާއިގެންނެވެ. )އަހުރެންެގ  دليلން  حضرةގެ  َربّ ގެ ކަލޭމެން
 إْذنَ ެގ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ ކަލޭމެނަްށ މަށީން ދޫީނގެ ސިފަޔަށް ހަދާފައި ދެްނ ައހުރެްނ އެއަްށ ފުމެލުމުްނ 

ފުޅަށް އޭތި ދޫންޏަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި ިވހާއިުރވެސް ެއއްގޮތަކަށް ޮލލުގެ ައލިކަން ނެތް ކަނުމީހުންނަށާިއ 
ގެ އިޒުނަފުޅަށް ައހުރެން ފަސޭހަކޮށްީދ ރަނގަޅުކޮށްދޭހުށީެމވެ. އަިދ  الّلوބަރޮސްބަލިޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށް 

ރެން ިދރުަވމެވެ. އަދި ކަލޭމެްނ ގޭަގއި ކާތަެކއްޗާިއ އަދި ނުަކިއ ގެ އިޒުނަފުޅަށް އަހު  الّلوމަރުވެފައިާވ މީހުންވެްސ 
ށް ދޭހުށީމެވެ. ަކލޭމެންނަކީ އީމާންވާަބޔަކުކަމުގަިއވަްނާޏ ނަވެްސ އަުހރެން ަކލޭމެން خَبރައްކާކޮށްާފ ހުންނަ ތަކެީތގެ 

 دليلތެދުކުރުމުެގ މައްޗަްށ ުހރި ކަްނ  َرسولވެއެވެ. )އަުހރެންގެ  دليلނަށް ންހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަުމގައި ކަލޭމެ

 ވެއެވެ.( 

ތެދުކުާރ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  توراة)އަދި އަހުރެން މިއައީ( އަހުރެންގެ ކުރީގައިވާފޮތް   (50)
ކަމާއިގެން ކަލޭމެންެގގާތަްށ  َرسولމަށެވެ. އަދި އަހުރެން ދިނުަުކޮށް حاللކުރެވިގެންވާ ބައެއްތަކެތި ަކލޭމެނަށް  حرام

އަށް ބިުރވެތިެވ  الّلوއާއިެގންނެވެ. ފަހެ ެއހެންެވ ކަލޭމެން  ُمْعِجَزةއާިއ  دليلންވާ  حضرةގެ  َربّ މިއައީ ަކލޭމެންގެ 
 !އަިދ ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް ކިޔަމަންެތރިވާެށވެ !ވެރިވާށެވެ تقوى
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  އެވެ. َربّ އެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ  َربّ އީ ައހުރެންެގ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ     = 

 !ފަހެ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އެކަިނ އަޅުކަންުކރާެށވެ      =  ސީދާވެގެްނާވ

  ތެދުމަގަކީ މިއީއެވެ.       =  ެވެވަޑައިގެންނެވިހިނދު. إحساس( އަށް الّسالمعليو ) عيسىފަހ 

     = ( ްކާަފރުކަން / ދެކޮޅުހެދުން. يعىن: بىن إسرائيلއެމީހުންގެ ކިބައިނ )ްގެކިބައިނ   = 

  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.       = ދޭީނ ކާުކހެއްޔެވެ؟ )ނުވަަތ  نصرއަްށޓަކައި އަހުރެންނަްށ  الّلو

  ދޭނީ ކާކުހެްއޔެވެ؟( نصرއަށް  الّلوއަހުރެންނާއެުކ      = َحَوارىން ދެންނެވިއެވެ. ) َحَوارى 

  ންނެވެ.( أصحابންނަކީ އެކަޭލގެފާނުންގެ     =  ީެވރިންނެވެ. نصرގެ  الّلوއަހުރެމެންނަކ   

   =  ވެ.އެއަްށ އީމާންވެއްޖައީމު  الّلوއަހުރެމެްނ  = .ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ެހކިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވ   

   =  / .ިންކަމުގައި. مسلمހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންނީ ކިޔަމަންެތރިންކަމުގައ     =  ޭއ

 ވެ.އެވެ. / ތެދުކޮށްފީމުއެއަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ.  َربّ އަޅަމެންގެ       =  އިބަރަސްަކލާނެގ

 ބާވައިލެްއވި ތަކެތި.        =  ްވެ.އެވެއްޖައީމު  تَ َبعَ ( އާއި عيسى عليو الّسالمއާއަށް ) َرُسولއަދި އަޅަމެނ 

     = .ފަެހ އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެން ިލއުއްވާނދޭެވ       = .ުހެކިވެރިންނާިއއެކ 

   = ).ެއަދި އެީމހުން މަަކރުހެދީެއވެ. )ނުބަިއ ރޭުވން ރޭީވއެވ      =  މަަކުރ  الّلوއަިދ

 ވެ.(ފުޅާ އެކަށީގެންވާގޮތަށެ ذاتހެއްދެވީއެވެ. )ެއއީ އެަކލާނގެ           ިއީ މަކަރުހަދާ  الّلوއަދ

 ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ެހޔޮފަރާތެވެ.     = ކުރެއްވިހިނދު. الّلو وحى  =  ޭعليو ) عيسىއ

 ( އެވެ.الّسالم      =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނގެީއ ކަޭލގެފާނުގެ )ުފރާނަފުޅު( ހިފަހައްަޓވާޭނ

 ކަލަކީމެވެ.      =  ެއަްށ ކަލޭގެފާުނ  حضرةއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނގެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނގ

 އުފުއްލަވާނޭަކލަކީމެވެ.    ކުަރއްވާނެކަލަކީެމވެ. طَاىرއަދި ކަލޭގެފާުނ     =  ކާފަރުީވ

 މީސްތަކުންގެކިބައިން.         =  ިވީ މީސްަތކުންލަްއވާނޭ ަކލަކީމެވެ. تَ َبعَ އަދި ަކޭލގެފާނާއ    

     )ިކާފަރުވީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް. )މަތީގައ        = ދުވަހާިއ  ِقَيامة
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  ޖެހެންދެންވެސް.       =  حضرةދެން ކަލޭމެްނ އެނުބރިއައުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

 އަށެވެ.   =  ިކުަރއްވާހުށީމެވެ. حكمދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެމެދުގައ   

      =  ިވެ ދެބަސްވީކަންތަކުގެ. إختالفއެކަމަކާއިމެދު ކަލޭމެންެގ މެދުގައ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެވެ. އެހެންވެ ކަލޭމެން ހަމައެކަިނ  َربّ އެއީ ައހުރެންނާއި އަދި ކަލޭމެންގެެވްސ  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (51)

 ސީާދވެގެންާވ މަގަކީ އެއީެއވެ.  !އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ

އެބަީހ ބަނީ އިސްާރއީލުެގ ބަެއްއ މީހުންގެކިބައިްނ  –އަްށ އެީމހުންެގ ކިބައިްނ  عيسى عليو الّسالمދެންފަހެ  (52)
ދޭީނ  نصرއަށް  الّلوވެވަޑައިގަތުުމން ވިދާޅުވިެއވެ. ައހުރެންނާއިެއކު  إحساسކާފަރުކަމާިއ ދެކޮޅުެވރިކަމުެގ އަަސުރ  –
ދޭނޭ މީހުންނީމުއެވެ.  نصرއަށް  الّلوން ދެންނެވިއެވެ. އަހުރެމެންނީ  َحَوارِىُّ ދޭނީ( ކާކުހެއްޔެވެ؟  نصرގެ ދީނަށް  الّلو)
ވެ. ަފެހ އެލާނގެއަްށ އީމާންވެއްޖައީމު ންނެވެ.( ައހުރެމެން އެކަ أصحابެގ  عيسى عليو الّسالمންނަކީ  َحَوارِىُّ )

 ންކަމުގައި ަކލޭގެފާނު ހެކިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ.  مسلمހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނީ ކިޔަމަންތެރިންކަުމގައި / 

( އަށް ބާވައިެލްއިވ عيسى عليو الّسالمއިބަރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވިތަކެްއޗަށް ) !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (53)
مއާއަްށ )އެަބހީ  َرسولވެ. އަދި އެވެ. އެތަކެިތ ތެދުކޮްށފީމުަޖއީމު އެ ތަކެއްޗަށް( އަޅަމެން އީމާންވެއް  عيسى عليو الّسال

  !އަށް( ހެކިދޭމީހުންނާިއއެކު އަޅަމެން ލިުއއްވާނދޭވެ توحيدވެ  تبعއަްށ  حقّ ވެއްޖައީެމވެ. ފަހެ ) تبعއާއި( އަޅަމެން 

އަވަާހރަކޮށްލުމަށް ނުަބއި ޭރވުްނ  عيسى عليو الّسالمބަނީ އިްސރާއީުލގެ ބަެއއްމީހުން )އަދި އެމީހުން އެަބހީ  (54)
އީ ަމކަރުހަާދ ފަރާތްަތކުެގ  الّلوޅުވައިލެއްިވއެވެ. އަދި އޮޅޭގޮތް ހައްދަވަިއ އޮ ވެްސ އެީމހުންނަށް  الّلوރޭވިއެވެ. އަިދ 

 ތެރެއިން އެންެމ ހެޮޔލަފާ ފަރާެތވެ. 

 ެފުޅަށް މާތް ދެސިފައެވެ. އިންސާނުންގެ  ذاتގެ  الّلو تعاَلމަކީ އަދި ބޮޑާކަމަކީ ހެދު مكر !ދަންނައެވ
ފުޅާ  ذاتހެއްދެވުން އޮންނަނީވެސް އެކަލާނގެ  مكرނިސްބަތުގައި ހުތުރު އަދި ނުބައި ދެސިފައެވެ. އެކަލާނގެ 

އަަވހާރަކޮްށލަްނ  عليو الّسالمعيسى ންގެ ބަޔަުކ  إسرائيل بىنއެކަށީގެންވާގޮތަެށވެ. މިއާޔަތުަގއި ިމވާ މަަކރަީކ 
ުކީރ  َصليبރޭވިހިނދުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ސިފަފުޅު އެހެންީމހަކަްށ ބަދަލުުކރެއްވުެމވެ. އެމީހުްނ މަާރ 

 .والّلو أعلمއުޑަށް އުފުއްެލވީއެވެ.  الّلوއެހެންމީހެކެވެ. އަދި އެަކލޭގެފާނު 

 وحى( އެކަލާނގެ !ވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެކުރެއް وحىއަށް(  عيسى عليو الّسالم) الّلو تعاَل (55)

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެީއ ަކލޭގެފާނުންެގ ފުރާނަފުުޅ ހިފަަހއްޓަާވޭނ  !އެވެ عيسىކުރެއްިވއެވެ. ޭއ 
އަށް އުފުއްލަވާނެަކލަކީމެވެ. އަދި ކާަފރުވީ މީސްތަކުންެގ  حضرةކަލަކީމެވެ. އަދި ކަޭލގެފާނުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

ުކރައްވާޭނ ކަަލކީމެވެ. )އެމީހުްނގެ ކިބައިން ސަލާމަތްުކރަްއވާހުށީމެވެ.( އަިދ ަކލޭގެފާާނިއ  طَاىرކިބައިން ަކލޭގެފާނު 
އްބާޭނ ަކލަކީމެވެ. ެދްނ ދުވަހާިއ ހަަމއަށްދާންދެންވެސް ކާަފރުންނަށްވުެރ މަތީގަިއ ބައިތި قيامةވީ މީސްތަކުން  تبع

އަށެވެ. އަދި ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ  حضرةވުންވަީނ ހަމަ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  ُرُجوعކަލޭމެން )އެންމެންވެސް( އެނބުރި 
 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުަރއްވާހުށީމެވެ. حكمވެ ދެބަްސވާކަމުގަިއވީ ކަންކަުމގެ  إختالفއެކަމަކާއިމެދު 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = !ެފަހެ ކާފަުރވީ މީސްތަކުން ދަންނައެވ   =  ފަެހ އެމީހުންަންށ

  އަކުން. َعذابގަދަވެގެްނވާ  =   ދެއްވާހުށީމެވެ. َعذابތިމަންރަސްކަލާނެގ       

 ގައި . آخرةދުނިޔެއާއި  =   = .ެއަދި އެމީހުންނަަކށް ނުވެއެވ      =  نصرއެއްވެްސ 

 ވެރިއަކު.     = .ެއަިދ އީމާްނވީ މީްސތަކުން. ދަންނައެވ         =  ައިދ

 ކުރި. صاحل عملއެމީހުން        = ( .ެالّلوފަެހ އެމީުހންނަށް އެމީހުންެގ ދަރުަމ ފުިރހަމަކުރެވޭެނއެވ 

 ފުރިހަމަ ކޮށްދެްއވާނެތެވެ.(         =  ްލޯބިވެވޮޑިގެްނ ނުވެއެވެ. الّلوއަދި އަނިޔާެވރިންނަށ 

 =  ަތަކަކީ( خَبއެއީ )އެބަހީ އިސްވެމިދިޔ     =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާަންށ

 ތަކެކެވެ. خَبއެކިޔަވައިދެްއވާ     = ة َرةތަކާިއ  ُحجَّ  ތަކުގެތެރެއިންާވ ތަކެއްެޗވެ. ِعب ْ      

 =  ިއެވެ.( قرآنއެވެ. )ީކރިތި  ِذْكرُ ގަދަވެގެންާވ  حكمއަދ     =  ްعليو )عيسى ހަމަކަަށވަރުނ

  ( ެގ މިސާަލކީ. )ެހއްދެވުމުގެގޮތުްނ ބަާލއިރު(الّسالم  = ގައި حضرةގެ  الّلو.      =  عليو )آدم

 ( ެގ މިސާލެވެ.الّسالم     =  :ީ( ހެއްެދީވ عليو الّسالم)آدم އެކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު )އެބަހ

   ވެލީންނެވެ.  =  ކުރެއްވީ. وحىދެން އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަްށ  = .ޭވާށ    =  ފަެހ

 ދެން އެވަނީެއވެ. )ެއހެއްދެވުީނއެވެ.(  =  ّވަނީ. حق    =  ެންނެވެ. حضرةެގ  َربّ ކަޭލގެފާނުންގ 

  =  ވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ!ފަހެ ަކލޭގެފާުނ        = .ްޝައްކުުކރާމީހުންގެެތރެއިނ  

        =   َجَدلއާއިމެދު( ަކލޭގެފާނާ  عيسى عليو الّسالمއެވެ!( އެަކލޭގެފާނާއިމެުދ )އެބަީހ  رسول الّلو)ޭއ 

  (1ކުރާބަޔަކު. )ދަންނަެއވެ           = ގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އަިއ  ِعلم

 ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު.( بَيانއެއްޗެްއ އައުމަށްފަުހ )ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް      =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

  . ކަލޭމެން އަންނާށެވެ.!1ކުރާބަޔަކަށް( ވިދާޅުވާށެވެ َجَدل)އެ    =  އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ ަދރިންނަްށ

 ގޮވާނީއެވެ.   = ).ެކަލޭމެން( ކަލޭމެންގެ ަދރިންނަށް )ގޮވާނީއެވ(     =  އަދި އަުހރެމެްނެގ

 އަންހެނުންނާއި )ގޮަވއިގެން ގެނަސް(  = )ްއަިދ ކަލޭމެންގެ އަްނހެނުންނާއި )ގޮަވއިގެންގެނަސ 
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     =  ެތަކާއި. نفسތަކާއި ަކޭލމެންގެ  نفسއަދި އަހުރެމެންގ    =  ްދެން އަހުރެމެނ

 އަްށ ދަންނަވާނީއެވެ. الّلوކޮށް  دعاء)އެންމެން(        =  ްލެްއވުމަްށ  لعنة الّلوފަހެ އަހުރެމެނ

 އެދޭނީއެވެ.        = .ްމިތަނުން( ދޮގުަހދާ ބައެއްގެމަްއޗަށ( 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަކުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  َعَذابފަހެ ކާފަރުވެއްޖެ ީމސްތަކުން ދަންނައެވެ! ފަހެ ެއމީހުންނަށް ަގދަވެގެންވާ  (56)

 ވެިރއަކު ުނވާހުއްެޓވެ. نصرގައެވެ. އަދި އެީމހުންނަށް އެއްވެްސ  آخرةދެއްވާހުށީމެވެ. ދުނިޔެއާިއ  َعَذاب

ފުރިހަމަައްށ  أُجورކުިރ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ. ަފހެ އެީމހުންނަށް އެމީހުްނގެ  صاحل عملއަދި އީމާންެވގެން  (57)
 ލޯބިވެވޮިޑނުގަންނަވައެވެ.  الّلوއެކަލާނެގ ދެއްވާނެެއވެ. އަދި އަނިޔާވެރިންނަްށ 

ގެާފާނ  مرميއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ މަންމާފުޅު  يعىن عيسى عليو الّسالمތަކަީކ  خَبއެބަީހ ިއސްވެދިަޔ  –އެއީ  (58)
އާއި އަިދ  ََيٍْن عليو الّسالمއާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުން  الّسالمزكريّا عليو އާއި އަދި  َحنَّةއެކަމަނާގެ މަންމާފުޅު 

ންގެ ވާހަކަތަކާއި މިއެންމެހައި ވާހަކަތަކަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  يهودىންކުރެ  بىن إسرائيلގެ ވާހަކަތަކާއި އަދި  َحَوارى
ةކަލޭގެފާނަށް ިކޔައިދޭ   خَبގެތެރެއިންާވ  قرآنއެބަީހ ކީރިިތ  ِذْكرُ ވާ ަގދަވެގެން حكمގެތެރެއިންނާިއ  ِعَْبةާއއި  ُحجَّ

 ތަކެވެ. 
އާއި  آدم عليو الّسالمއާއި  عيسى عليو الّسالمގައި )ހެއްދެވުުމގެގޮތުން(  حضرةގެ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން  (59)

ހައްދަވާފައިވަނީ ވެލީންެނވެ. ދެން އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް ވާށޭ އެންގެވީެއވެ.  الّلو تعاَل. آدم عليو الّسالمއެއްގޮތެވެ. 
 ދެން އެވީއެވެ. 

 ހެއްދެީވ  عيسى عليو الّسالمހައްދަވާފަިއވަނީ މަޔަުކ ބަފައަާކއި ނުލަެއވެ.  آدم عليو الّسالم الّلو تعاَل
 خالقކާއި ނުަލއެވެ.( މިުހރީަހއްތާވެްސ ހެއްދެިވ ގެފާނު ެހއްދެވީ މަޔަ َحّوىބަފަޔަކާނުލައެވެ. )އަދި ޭއގެކުރިްނ 

 الّلو تعاَلެގ ހެއްެދވުމުގެ ޯފރުންތެރިކަާމއި ކުޅަދާނަކަމެވެ. ިމހެން މިކަްނހުރިިއރު  سبحانو وتعاَل َربّ މަތިވެރި 

ޅުކަންމިުކާރ ގެދަރިކަލުންޭނ ކިޔަިއގެްނ އެަކލޭގެފާނަށް އަ الّلوހެއްދެވީާމ އެީއ  عيسى عليو الّسالمބަފަޔަކާނުލަިއ 
އަކަްށ  سَللوقއަށް އަޅުކަން ނުކުރަނީ ކީއްވެާބވައެވެ؟ އެގޮތުން ބަާލއިރު  آدم عليو الّسالمން  جاىلމޮޔަ  ރަންބުއްދީގެ

 الّلو تعاَلގެފާނަށް އަޅުކަންކުރުން މާ އައުލާ ނޫންބާވަެއވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނީ  آدمއަޅުކަންކުރާން ހުއްަދވާނެނަމަ 

الّلُهمَّ اَل َشريك ކުުރއްިވ ކަޭލެގފާނެވެ. ވީމާ މިކަާމ ނުވިސްނަމުތޯެއވެ؟  سجدةލައްަވއި އެކަޭލގެފާނަށް  ބޭކަލުން َمالَئكة
 .َلكَ 

ތެދެވެ. ފަެހ ޝައްކުުކާރ  حقّ ން ައއިސްފައިވަނީ  حضرةގެ  َربّ އެވެ!( ަކލޭގެފާނުންގެ  رسول الّلو)އޭ   (61)
 َجَدلއާއި ބެހޭގޮތުން ކަޭލގެފާނާއި  عيسى عليو الّسالمމީހުންގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައި ނުގަންނަވާެށވެ! )ފަހެ 

ވާހަކައެެވ.  حقّ ދެއްވުމުގައި ިއސްވެދިޔަ ާވހަކަތައް ފުދޭނެެއވެ. އެީއ  جوابއިންނަށް  َنصارىގެ  جَنَْرانކުރަން ައއި 
 الّلوެގ ދަިރއެކެވެ.  آدمެގ ަދރިަކލެއްވެސްނޫނެވެ. އެީއ ހަަމ  الّلوއެއްނޫނެވެ. އަިދ  الّلوއަީކ  عليو الّسالمعيسى 

 ބޭކަެލކެވެ.( رسولގެއަޅެކެވެ. 
އަށްފަުހ  بيانން ކަލޭގެފާނަށް އަންަގވައިދެއްވި  حضرةއެވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނގެ  رسول الّلو)އޭ   (61)

ކޮށްހަާދ ބަޔަކަްށ  جدلާއއިމެދު( އެަބޔާނާއި އިިދކޮޅަށް ަކލޭގެފާާނ  عيسى عليو الّسالم)އެބަީހ  –އެކަލޭގެފާނާއިމެުދ 
ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ަކލޭމެން އަންނާށެވެ. އަހުރެމެްނ އަުހރެމެންގެ ދަރިންނަްށ ގޮވާނީެއވެ. ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ 

މެްނގެ އަންހެނުންނަށް ގޮވާނީެއވެ. އަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިންނަށް ގޮވާ ގެންނާނީެއވެ! އަދި އަހުރެމެން އަހުރެ
ްށ އަ الّلوތަކާިއ މިއެންމެްނ އެއްކޮށްތިެބ  نفسތަކާިއ ަކލޭމެންގެ  نفسއަންހެނުންނަށް ޮގވާނީއެވެ. އަިދ އަުހރެމެންެގ 

 دعاءލެްއވުންއެިދ އެންމެންއެީކ  لعنةެގ  الّلوކުރާނީއެވެ. އެބަީހ އަުހރެމެންކުެރ ދޮގުހަދާބަެއއްެގ ަމއްޗަށް  إبتهال

 ކުރާނީއެވެ. 
 ކުރުމެވެ. دعاءެލއްވުމަށް لعنة  ކުރުމަކީ ُمَباَىَلة  
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްއާއިމެދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ިމ  عيسى عليو الّسالمހަމަކަށަވަރުން މިީއ )ހަމަކަށަަވރުނ

  ކޮށްދިން ވާހަކަތަކަކީ. بيان     =  ަނޑައެޅިގެން ހަމ ެގ  الّلوތެދުވާހަކަތަކެވެ. )އެއީ  حقّ ކަ

 އަޅެކެވެ.(      =  ިއަުކ ނުވެެއވެ. إلوެވގެންވާ ހަމަ ެއްއވެސް  حقّ އަދ   = މެނުވީ. الّلو 

    =  ްالّلوއަދި ހަމަކަށަަވރުނ.          =  ނޑައެޅިގެން އެކަލާނގެީއ ވަންަތ  ِعزَّةކަ

 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. حكمة    =  ފަހެ އެމީހުން އެނބުިރ ފުރަގަސްދީިފއްޔާ. )ކަޭލގެފާުނ

 ނުުކރައްވާށެެވ! قبولއެމީހުންގެކިބައިްނ އެނބުިރ ދުރުެވ ވަޑަިއ ގަންނާށެވެ! އެމީުހންގެ ވާަހކަ      =  ފަެހ

  އީ.تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ      =  ފާސިދުކޮށްހަދާ ީމހުން )އެބަީހ ުއރެދޭމީހުން( ރަނގަަޅްށ

 ދެނެވޮޑިގެންވާކަލާނެގއެވެ.  =  އެވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ. رسول الّلو)ޭއ         =  ޭَأْىُل  އ

 ވެރިންނޭވެ!( أىلެގ  إجنيلއާއި  تواةންނޭވެ! )އޭ  ِكَتابُ        =  ްއެއްެގ ފަރާތަްށ  كلمةކަލޭމެނ

  އަންނާށެވެ!   =  ްވެިރވާ. عدلކަލޭމެންނާއި އަުހރެމެން ހަމަހަމަވާ ދެބައިމީހުންވެސ   

      =  ްއަށް މެނުވީ އަުޅކަން ނުކުރުމެވެ. الّلوއެއީ އަުހރެމެނ       =  އަިދ

  ނުކުރުމެވެ. ބައިވެރި ނުުކރަމެވެ. شريكއެކެއްޗަާކވެސް އަުހރެމެން އެަކލާނގެާއއި         = 

 ނުކުރުމެެވ. إختيارއަދި އަުހރެމެން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަުކ ހިާފ     =  ّންކަމުގައި. َرب    = الّلو 

 ފިޔަވައި.     = .ާދެންފަހެ އެމީހުްނ އެނބުިރ ފުރަަގސްދީފިއްޔ  = ( ްمؤمنފަހެ ކަލޭމެނ  )ްނ

 ކަލޭމެން ހެކިވާށެވެ. = ބުނާށެވެ.!       =  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނީނ

  ންކަމުގައި. مسلمކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާބަޔަކު ކަުމގައި / އަުހރެމެންނީ          ޭންނޭވެ. أىل كتابއ 

    =  ްކީއްވެހެްއޔެވެ؟ކޮށް ައރައިރުްނވަނީ  َجَدلُ ކަލޭމެނ     = ( عليو الّسالم) إبراىيم

 އާއިމެދު.        =  ިބާވައިނުލެއްެވއެވެ.  توراةއަދ  = .ިއަދި އިންޖީލާއ    

  = .ީއެކަލޭގެފާނަށްފަުހގައިމެނުވ      = ެ؟ކަލޭމެން ަފހެ ބުއްދި ުނކުރަމުެހއްޔެވ / .

 .؟އެއްޗެްއ ނުވިސްނަމުހެއްެޔވެ     = !.ެއޭ ކަޭލމެން މިތިބަ މީހުންނޭވ    =  ކަލޭމެްނ
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 ކޮށްފީމުއެވެ. َجَدلُ އަރަިއރުންވެ      = .ިއެކަމުގައި ކަލޭމެނަށް އެނގުމެއްވާކަމުަގއ  

   =  ް؟ކޮށް އަަރއިރުންވަީނ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ  َجَدلُ ފަހެ ކަލޭމެނ.      = 

 އެކަމުގައި ަކލޭމެނަށް އެްއވެސް އެނގުމެއްނެތްކަުމގައި.    =  ިދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަދ   

    = .ެއަިދ ކަލޭމެނަކަްށ ނޭނގެއެވ   

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 وحىާއއިމެދު( ަކލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިމ  عيسى عليو الّسالمހަމަކަށަވަރުްނ މިާވހަކަތަކަީކ )އެަބީހ  (62)

ެގ ދަރިަކލެއްވެްސ ނޫނެެވ.  الّلوެއއްނޫނެވެ. އަިދ  الّلوތެުދވާހަކަތަެކވެ. )ެއކަލޭގެފާނަީކ  حقّ ކުރެއްިވ ވާހަކަތަީކ ހަމަ 
ވަންތަކަމުގެ އެއްވެްސ މިންަވެރްއ  إذلّيةބޭކަލެކެވެ.  رسولމާތްކުރެއްިވ އަޅެެކވެ. މާތްވެގެންާވ  الّلوއެީއ  –

އަކު ނުެވއެވެ. ައިދ  إلوވެގެންވާ އެހެްނ އެްއވެސް  حقّ މެނުވީ  الّلوވެގެން ުނވެއެވެ.(  حقّ އެކަލޭގެފާނަށް 
 ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ.  حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

ންނަވާށެެވ!  ދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ )ަކލޭގެފާނު އެީމހުންގެ ފަރާތުްނ ދުރުެވވަޑައިގަ  (63)
 –ންެނވެ.( ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ފާސިދުކޮށްހަދާީމހުން  فاسدނުކުަރއްވާށެވެ. އެީއ  قبولއެމީހުންެގ ބަްސ 

 ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلو تعاَلއުރެދޭމީހުން 
މެންނާ ދެފަރާްތ ންނޭވެ! ކަލޭމެންާނ އަުހރެ أىل كتابެއވެ!( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ. އޭ  رسول الّلو)އޭ   (64)

 الّلوހަމަހަމަާވ އެއްަކލިމައެްއގެމައްޗަްށ )ެއއްބަސްވުމަށް( ކަލޭމެްނ އަންނާށެވެ! އެީއ އަުހރެމެްނ ދެބައިމީހުންވެްސ 

 َشرِْيكُ އަށް މެނުވީ އަޅުކަން ނުުކރުމަށާއި އަދި ައހުރެމެން އެއްބަަޔކުވެސް ެއއްވެްސ އެްއޗަކާިއ އެ އެކަލާނގެއާިއ 

ންކަމުގައި ނުހެދުމެވެ. )މިކަން ކަަމްށ  َربّ ފިޔަވައި އަުހރެމެން އެއްބަަޔކު އަނެްއބަޔަކު އެީއ  الّلوއަދި ނުކުޅައުމަށާއި 
އެއްބަސްވުމަްށ ކަލޭމެްނ އަންނާށެވެ!( ދެންފަެހ އެމީހުްނ )އެކަމަށް ެއއްބަސްނުވެ( އެނބުިރ ުފރަގަސްދީފިއްާޔ 

ެގ  الّلوން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެން ކިޔަމަންވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި )އެބަހީ  مسلمކަލޭމެން 
 مسلمއަކުނުާވ ކަމަށާިއ އެަކލާނގެއަްށ ރަނގަޅަށް ކިޔަމަންވެގެންާވ  شريكއެއްކައުވަންތަކަާމއި އެކަލާނގެއަްށ 

 .ންކަމުގައި( ައހުރެމެން ވާކަމަށް ަކލޭމެން ެހކިވާށެވެ
. ؟ކޮށް އަރައިރުްނވަނީ ކީްއވެގެން ެހއްޔެވެ  َجَدل(އާއިމެދު ކަލޭމެން عليو الّسالم) إبراىيمންނޭވެ!  أىل كتابُ އޭ  (65)

އާިއ  توراةއެކަލޭގެފާނަށް ފަުހގައި މެނުވީ )އެބަހީ، އެަކލޭގެފާނު ދުނިޭޔގައި އުޅުއްވާ އަވަާހރަވުމަށް ފަުހގައިމެނުވީ( 
 ނުކުރަީނހެއްެޔވެ؟  ِفكرއި ުނވެއެވެ. ަކލޭމެން ފަެހ އެްއވެސް އެއްޗެްއ ވިސްނާ ބާވައިލެއްވުނުކަުމގަ إجنيل
އެްއވާކަންކަމުގަިއ  معلوماتއޭކަލޭމެން މިތިބަމީހުންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް އެކަްނކަން އެނގޭ އަދި ޭއގެ  (66)

ުކރަމެވެ. އަިދ ެއކަމަުކ އެކަމެްއގަިއ ަކލޭމެނަށް ެއއްވެްސ އެނގުެމއް އަިދ  جدلކޮށްފީމުެއވެ.  جدلކަލޭމެން 
ދެނެވޮޑިގެްނވެއެެވ.  الّلوކޮްށ ައރަިއރުންވަނީ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ؟ އަިދ  جدلއެއްނެްތ ކަމަކާއިމެުދ ކަލޭމެްނ  معلومات

 އަދި ކަލޭމެންނަކަްށ ނޭނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ި( ނުވެއެވެ.عليو الّسالم) إبراىيمއަދ        = َنْصَرانއަުކކަމުގައިެވސް އަދި  يهودى 

 އަކުކަމުގައިިވޔަސް.     = .ީއަިދ އެހެނެްއކަމަުކ އެކަޭލގެފާނު ެވވަޑައިގަންނަވަނ       

 އަކުކަމުގައެވެ. مسلمއަށް ތެދު  توحيدއާއި ދުރު އަދި  ِشرك    = .ެއަދި އެކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވަެއވ 

     = ންގެ ތެރެއިން. ُمْشرِك        =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެންމެ އައުާލވެގެންާވ

 އެންމެގާތް މީހުންނަކީ.މީހުންނަކީ /    = ( އާއި.عليو الّسالم) إبراىيم       = ހަމަކަށަވަރުްނ

 ވީީމހުންނެވެ. تبعނާިއ އެކަލޭގެފާ     =  ިއެވެ.( زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއާއެވެ. ) َنىبّ އަދި މ 

  = ( ިއީމާންވީމީހުންނެވެ. زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަދ )ްއަށ          =  އަިދ

 ންގެ ސަހަޯރވެރިާޔއެވެ. مؤمنއީ  الّلو     = .ެބަޔަކު މީހުން ލޯބިކުިރއެވެ. / އެދުނެވ     

    = ންކުރެ. َأْىُل ِكَتاب    = ( މަގުފުރެދޭނަމައެވެ. / މަގުުފރެއްދުމަށް. مؤمنކަލޭމެްނ )ްނ 

   = .ެއަދި އެމީހުްނ މަގުނުފުރައްަދއެވ     ެތައްމެނުވީ. نفسއެމީހުންގ   

   =  ްވެސްނުވެެއވެ. إحساسއަދި އެީމހުންނަކަށ        =  ޭންނޭވެ َأْىُل ِكَتابއ!  

  = ކަލޭމެން ކާފަރުވަީނ ީކއްވެހެްއޔެވެ؟      = ެގ އާޔަތްތަކަށް. الّلو    

 =  َحالُ ކަލޭމެްނ ެހކިާވ.          =  ޭންނޭވެ َأْىُل ِكَتابއ!     =  ކަލޭމެްނ

 އޮޅުވާހަދަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ حقّ     = އާއި. بَاِطل         =  ވަންހަނާކޮށް. حقّ އަދިކަލޭމެްނ 

      =  ޭَحالُ ކަލޭމެން ދެނެތިބ.      =  ްއެއްގެ ބަަޔކު )އޭެގ  مجاعةއަދި އެއ

  އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް( ބުްނޏެވެ.       = ންގެ. َأْىُل ِكَتاب   = .ެކަލޭމެން އީމާްނވާށެވ! 
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      = .ްބާވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށ      = ( .ްގެފާނަްށ  زلّمدއީމާންވީމީހުްނގެ މައްޗަށ

 ބާވައިލެްއވުނު ތަކެއްޗަށް.(    = .ުދުވާލުގެ ޫމނުމަތީގައި / އެބަހީ ދުާވލުގެ ކުރީކޮޅ   

   = ެއަދި އޭގެފަހުކޮޅު )އެބަހީ އެުދވަހުގެ ފަުހކޮޅު( ކަލޭމެން ކާފަރުވާެށވ!        = 

 ވޭތޯ. رجوعން އެނުބރި  دينއެމީހުން އެމީހުްނގެ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަކުކަމުގައިެވސް އެަކލޭގެފާނު ުނވެއެވެ. އަިދ  نصرانއަކުކަމުގައި ނުެވއެވެ. އަިދ  يهودى( عليو الّسالم) إبراىيم (67)

އަކުކަމުގަެއވެ. އަިދ  مسلمއާއި ުދރުވެގެްނވާ  شركއަްށ ސީާދ  توحيدއެހެނެއްކަމަުކ އެަކލޭގެފާނުެވވަޑައިގެންނެީވ 

 ންގެތެރެއިން އެކަޭލގެފާނުވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ.  مشرك

އެަކލޭގެފާނާިއ އެންމެ ގާްތ މީހުންަނީކ  –އާއި އެންމެ އަުއލާ ީމހުންނަކީ  عليو الّسالم إبراىيمހަމަކަށަވަރުްނ  (68)

ެއވެ. ައިދ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمާއ  َنىب . ދެން ިމމާތް ވީ ީމހުންނެވެ تبعހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނާިއ 

 ންގެ ަސހަރޯެވރިޔާެއވެ.  مؤمنއެީއ  الّلوގެފާނަްށ އީމާންވީމީހުންނެވެ. ައދި  زلّمدއެބަީހ  –އެކަލޭގެފާނަށް 

ން މަގުުފރެދުމަށް ލޯިބކުރިެއވެ. )އެމީހުްނ  مؤمنެއއްގެބަޔަުކ ަކލޭމެން  مجاعةންެގ އެްއ  أىل كتابއަދި  (69)

މަގުފުރެދޭނެނަމަ ކިާހރަނގަޅުވާނެތާޭއ ހިތަްށއަރަެއވެ. އެަކމަށް ލޯބިުކރެއެވެ.( އަދި އެހެނެއްކަަމކު އެމީހުްނެގ 

 ވެްސ ނުވެއެވެ.  إحساسމެނުީވ އެމީހުްނ މަގުނުފުރައްަދއެވެ. އެގޮްތ އެީމހުންނަށް  نفسއަމިއްލަ 

އަިދ ހެިކާވ  حالއިންނެވެ.( ަކލޭމެން ރަނގަޅަށް އެނޭގ  نصارىންނާިއ  يهودى) !ންޭނވެ ابأىل كتއޭ  (71)

 ެގ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަުރވަނީ ކީްއވެގެންެހއްެޔވެ؟  الّلوކަލޭމެން  حال

ވަންހަނާުކރަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ )އަިދ  حقّ އަްށ އޮޅުާވ އަިދ  باطل حقّ ކަލޭމެން  !ންޭނވެ أىل كتابއޭ  (71)

 ކަލޭމެން އެހެން ހަދަީނ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟  حالކަން އެނގޭ  حقّ އެއީ ހަމަ  قّ ح

( زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއެއްގެީމހުން )އޭެގ އަނެއްަބޔަކަށް( ބުންެޏވެ. ) مجاعةންެގ އެްއ  أىل كتابއަދި  (72)

އަށް( ުދވާލުެގ  وحىއަށާިއ ދެންވެްސ  قرآنއަށް އީމާންީވ ީމހުންގެމައްޗަްށ ބާަވއިލެްއވުނު ަތކެއްޗަްށ )ކީރިތި 

 دينއަިދ ދުވާުލގެ ަފހުކޮޅު ެއތަކެއްޗަށް ކާަފރުވާށެވެ. އެީއ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  !ކުރީކޮޅުގަިއ ކަލޭމެްނ އީމާންވާށެވެ

 ވޭތޯެއވެ. رجوعން އެނބުރި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = !ެއަދި ކަލޭމެން އީމާންނުވާެށވެ. / ތެދުނުކުރާެށވ        =  ެتبعއާއި  دينކަލޭމެންގ 

 ވީ މީހަކާމެނުވީ. / ީމހަކުމެނުވީ.   ޭއެވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ.!  رسول الّلو)އ    = 

 ގެ ތެދުމަގެވެ. الّلو =  ހަމަކަށަވަރުން ތެދުމަަގކީ.       =  / ްމީހަކަށް ދެވުމުެގ ސަބަބުނ

 ގެފާނަްށ ދެިވގެންހެއްެޔވެ؟( زلّمدމީހަކަށް ެދވުނީމާހެއްޔެވެ. )       =  .ްކަލޭމެނަްށ ދެވުނުފަަދ އެްއޗެއ

  ކަން.( نىب)     =  ް؟ކުރުމަށްެހއްޔެވެ حّجة قائمނުވަަތ އެަކލޭގެފާނު ަކލޭެމންނަށ   = 

 ގައި. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ   =  !.ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވ       =  ްَفْضلُ ހަމަކަށަވަރުނ 

 ގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ. الّلوވަންތަކަންވަނީ       =  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނެގ

  އެދެއްވައެވެ.  =  ިއީ. الّلوއަދ     =  ދެއްވުން( ތަނަވަްސވެވޮދިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ(

 ކަލާނގެއެވެ.        =  ެުކރައްަވއެވެ. خاصّ ގައި  رمحةއެކަލާނގެ ެއކަލާނގ    = 

 އެކަލަނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކު.  =  ިއީ. الّلوއަދ         =  َفْضلَ ބޮޑުވެގެންާވ 

   ވަންތަކަމުގެ ެވރި ަކލާނގެެއވެ.        =  ިންގެ ެތރޭގަިއވެއެވެ. أىل كتابއަދ  =  / ްމީހުނ

   ބައެއްމީހުން.  = އެްއހާ ގިނަެއްއޗެތި ކަލޭ އެމީހަކަށް އަމާނާތްކުރިނަމަވެސް. ِقْنطَار  

   = ).ްއެއެއްެޗއް އެމީހަުކ ަކލެއަްށ އަދާކޮށްދޭޭނ )އަމާާނތްތެރިނ   =  އަިދ އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ

 ބައެއްމީހުންވެެއވެ.     = .ްއެންމެ ދީނާރެއްެގ މިންވަރު އެމީހަކަށް ކަލޭ އަމާނާތްުކރިނަމަވެސ  

      = ( .خيانةެއއެއްޗެްއ އެީމހަކު ކަލެއަްށ އަދާނުކޮށްދޭޭނ ).ްެތރިނ           =   ެއ

 އެގޮތަކީ. = ެވހުިރއްޔާެމނުވީ.  قائمއަދާކޮށްދިނުމަށް ކަޭލ އެދިއެިދ އެކަުމގައި     =  އެހެީނ

  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނިކަމެވެ.  = ( ނުވެެއވެ. واجبައހުރެމެންގެމައްޗަްށ )ްވެގެނ   

    =  ُّى  =  ްނނާމެދު އެއްވެްސ ހަމަެއއްލަމަެއއް( عرِبންނާމެުދ އެއްެވސްކުށެއް. ) أُمّْ

 އަދި އެމީހުން ބުނަނީއެވެ.      = ެގމައްޗަށް ދޮގު. الّلو       =  އެމީހުްނ

. حالދެނެތިބޭ   = .ެއެއްގޮތަކަްށވެސް ެއހެންނޫނެވ       =  އެމީހަުކ އެކަލާނގެއަށް ވެފަިއާވ

 ފުއްދައިފިމީހާ. عهد   =  ވެރިެވ. تقوىއަިދ އެމީހަުކ     =  الّلو تعاَلފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ.  

       = ެވރިންނަށް އެަކލާނގެ ލޯބިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ. تقوى  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ީވ މީހަކަްށ މެނުީވ  تبعއަްށ  دين)އަިދ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އޭެގ އަެނއްބަޔަްށ ބުނެއެވެ.( ކަޭލމެންގެ   (73)

ެގ  الّلوއެވެ!( ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށޭވެ! ހަމަކަށަަވރުން ތެދުމަގަކީ  َرسول الّلوކަލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ! )އޭ 
 ތެދުމަގެވެ. 

  ދަންނައެވެ! އާޔަުތގައިާވ(          -  ީގެމަގެެވ.  الّلوއެބަހީ ހަމަކަށަަވރުން ތެދުމަަގކ

ނޑުއްވާލަްއާވފައިވާ  أىل كتابއަީކ  مجلةމި  އެކެވެ. ވީާމ އާޔަތުެގ މާަނ ކިޔާިއުރ  مجلةންެގ ާވހަަކ މެދުކަ
ެގ ކުީރ ބަާޔއި ފަހުަބޔާިއ ގުޅައިގެްނ ކިޔާިއުރ  مجلةއެއާޔަތުެގ އެތަންކޮޅު ަފހުން ިކޔާގޮތަްށ ބާއްވާފަިއވާ އެ 
 دين. ދެން އޭރުްނ މާނަ ކިޔޭީނ "ަކލޭމެންެގ والّلو أعلمބައެއްމީހުންނަށް މާަނ ވިސްނަިއގަންނަން ފަސޭަހވެދާނެއެވެ. 

ނުވާށެވެ. އަިދ ކަލޭމެނަްށ ދެވިފަިއވާފަދަ ެއއްޗެްއ އެހެންީމހަކަްށ  تبعީވ މީހަާކއި ނޫީނ ަކލޭމެން  تبعއި އާ
 حّجة قائمގަިއ އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ  حضرةެގ  َربّ ދެވުނަސް ަކލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ. އަިދ ކަލޭމެންެގ 

 فضلއެވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! ހަމަކަަށވަރުން  سول الّلور ކުރުމަށް ކަލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ." މިއެވެ. )އޭ 
ކަން( ެއކަލާނެގ  َرسولކަމާއި  نىبވަންތަކަން )އެބަހީ  فضلގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ. އެކަލާނގެ  الّلوވަންތަކަންވަނީ ހަމަ 

ާވ ކަލާނގެއެވެ. އަިދ ވަންތަކަން ތަނަވަްސވެވޮޑިގެން فضلީއ  الّلوއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ދެްއވައެވެ. އަދި 
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

ީއ  الّلوުކރައްވަެއވެ. އަިދ  خاصّ އަްށ ެއކަލާނެގ  رمحةއެކަލާނެގ އެދިވޮިޑގަންނަވާ އަޅަކު އެކަލާނގެ  (74)
 ވަންތަކަމުެގވެިރ ކަލާނގެއެވެ. فضلބޮޑުވެގެންވާ 

އެއްހާ ގިނަމުދާ އަމާާނތުގެގޮތުން ަކލޭގެފާނު އެީމހެއްެގ އަތުގަިއ  ِقْنطَارއެވެ!(  رسول الّلو)އޭ   (75)
ްނގެ ެތރޭގަިއވެއެެވ.  أىل كتابބެހެއްޓެވިނަމަވެްސ އެމުާދ ކަޭލގެފާނަށް އަދާކޮށްދޭފަދަ )އަމާނާތްތެރި( މީހުްނވެްސ 

މީެހއްގެ އަުތަގިއ އަދި އެންމެ ދީނާރެްއގެ މިންވަުރގެ )މަދު( އެތިކޮޅެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުން ަކލޭގެފާނު އެ
ެވހުިރއްޔާމެނުީވ  قائمބެހެއްޓެވިނަމަވެްސ ަކލޭގެފާުނ އެއެތިކޮުޅ އަދާކޮށްދެްއވުން ެއދި އެކަމަްށ އެމީާހގެ ަފހަތުގަިއ 

އެމީހާ ެއއެތިކޮޅު ަކލޭގެފާނަށް އަދާނުކޮށްދޭނޭ މީހުންެވސް އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ. އެމީހުން އެގޮަތްށ 
ންނާއިމެުދ )އެބަީހ  أّمىހަމަކަަށވަރުްނ ބުނާކަމުެގ ސަބަބުްނނެވެ. )އެމީހުްނ ބުނެއެވެ.(  ކަންތައްކުރަީނ އެމީހުން 

ވެގެން ނުެވއެވެ. އެމީހުންނާމެދު ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ  واجبންނާއިމެދު( އަހުރެމެންގެަމއްޗަށް އެއްވެްސކަމެއް  عرِب
ގެމައްޗަށް ބޮޑުދޮގު ބަސްތަްއ  الّلوއެމީހުން  حالއެއްވެސް ކުެށއްނުވެއެވެ. އަިދ އެމީހުން ރަނގަޅަށް ދެނެިތބި 

 ބުނަނީއެވެ. ދޮގުހަދަނީއެވެ. 

އާއި އެމީހަކާިއ  الّلوއެއްގޮތަކަށްވެްސ ކަންުހރީ އެމީހުން އެބުނާގޮތަކަށް ނޫެނވެ. އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ!  (76)
 تقوىވެރިވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  تقوىފުއްދައި  عهدއަދި ކުެރވިފައިާވ  وعدދެމެދު ވެވިފައިާވ 

 ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ.  الّلوވެރިންނަށް 

 އަީކ ހަންދަެރކެވެ. ނުވަަތ ގިނަ ަބއިވަެރވެ.ِقْنطَار * 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = )ްހަމަކަަށވަރުްނ ގަންނަމީހުން )އެބަީހ ަބދަލުކުރާމީހުނ        = عهدގެ  الّلو 

 އާއި އަދި އެީމހުންެގ ހުަވއިތައް.     = .ްކުޑައަަގަކށ    = .ެއެީމހުން ދަންނައެވ!    

 = .ެއެމީހުންނަކަްށ ެއއްވެްސ ނަސީބެއްނުެވއެވ      = ގައި. آخرة       =  الّلوއަިދ 

  ނުކުަރއްވާުހއްޓެވެ. وحىގެ( ބަސްފުޅު  رمحةއެމީހުންނާ )     = ( رمحةއަދި އެމީހުންނަްށ  )ެގ

  ބެއްލެވުމުން ނުބައްަލވާހުއްެޓވެ.   = ދުވަހުން. قيامة      =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުްނ

 ނުކުރައްވާނެއެވެ. طاىر      =  ިއެވެ. عذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ   

 = .ެއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ެވއެވ    =  ްނޑައެޅިގެނ   އެއްގެބަަޔކު. مجاعةކަ

    = .ްއެމީހުންގެ ދޫތަްއ ފުރޮޅާ އަނބުރާމީހުނ      = .ްފޮތާއިގެނ          = 

 އެމީހުން އެފުރޮޅާ އަނބުރާތަން ެއއީ )ބާވަިއލެްއވި( ފޮތުގެ ަތނެއްކަމުގައި ީހކުުރވުމަށް.        

 =     އަދި އެމީހުން ބުނަނީއެވެ. =  އަދި އެއީ ފޮތުގެ ބަެއއްކަމުގައި ުނވެއެވެ. =

 ތަެނވެ.ންވާ  حضرةގެ  الّلوއެއީ         =  ީންވާ ތަނެއްނޫނެވެ. حضرةެގ  الّلوއަދި އެއ 

 = .ެއަދި އެމީހުްނ ބުނަނީއެވ       = އަްށ ދޮގު. حضرةގެ  الّلو       = 

  .حال އެމީހުން ދެނެތިބޭ      =  ްގެ ދަރިައކަށް )ހުއްދަވެގެން( ނުވެެއވެ. آدمއެްއވެސ     

      =  ްފޮތްދެއްވި  الّلوއެމީހަކަށ.      = ާއއި( އަިދ  فقوނިޔާކުރާނެގޮތާއި )އެަބހީ  حكم

   ނަބީކަމާއި.  = .ްދެން އެމީހަކު މީސްތަުކންނަށް ބުނުމެއ       =  ކަލޭމެްނ

 އަހުރެންެގ އަޅުންކަމުަގއިވާށޭ.       =ފިޔަަވއި. الّلو    = .ްއަދި ެއހެންނަމަވެސ      

 إصالحވެރި އަދި މީސްތަކުންގެ ކަންތައް  تقوىދަންނަ އަދި  فقوއާއި  علم)އެބަހީ  !ންކަމުގައިވާށޭ َربَّاِن ކަލޭމެން  =
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 (ވާށެެވ!ކުރާ މީހުންކަުމގައި           = .ްކަލޭމެން ފޮތް ުއގަންނަވައިދޭކަމުެގ ސަބަބުނ 

       = .ްއަދި ަކލޭމެން ުއގަންނައިދީ ިކޔަވައިދޭ ތަކެީތގެ ސަބަބުނ    =  އަިދ

  އާ( ކަލޭމެނަށް އަުމރުނުކުަރއްާވނެއެވެ. َرسولއެކަލާނގެ )ުނވަތަ އެ         =  ްمالئكةކަލޭމެނ 

 ކުރާކަށް. إختيارބޭކަލުން ހިފާ      =  ިބޭކަލުންނާއި. َنىبއަދ    =   ّންކަމުގައި. َرب   = 

 ؟އާ އަމުުރކުރަްއވާނެހެއްެޔވެ َرسولއެކަލާނެގ / ނުވަަތ     = .ްކާފަރުކަމަށ       = 

 ކަލޭމެންވުމަށްފަހު.   = ންކަމުގައި. ُمْسِلم  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)ދުންޔަވީ ކުޑަކުޑަ އެއްޗަކަްށ(  َعْهدُ އާއި  وعدއާއި ތިމާމެންނާއި ދެމެދު ކޮށްފައިވާ  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (77)

ގައި އެއްވެސް ނަސީބެއްނެތެވެ. އަިދ  آخرة( އެީމހުންނަށް !ކުޑައަގަކަށް ވިްއކާމީހުން )ބަދަލުުކރާމީހުން ދަންނަެއވެ
ގެ ބެްއލެުވްނ  رمحةދުވަހުްނ އެަކލާނގެ  قيامةނުކުރައްވާެނއެވެ. އަދި  وحىގެ ބަސްފުޅު  رمحة الّلوއެމީހުންނާއި 

 َعَذابނުކުރައްވާެނއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުށީ ވޭންދެނިވި  طاىرނުބައްލަވާނެއެވެ. އަދި ެއކަލާނގެ އެމީހުން 

 އެވެ. 
. )ެއީއ ގެ ާއޔަތްތަްއ ކިޔެވުމުަގިއ ދޫފުރޮޅާ ދޫކަިތކުރާމީހުްނ ވެެއވެ الّلوއަދި އެމީހުްނގެތެރޭަގއި  (78)

ބާަވއިލެްއިވ  الّلوބާވައިލެްއވިގޮްތ ނޫްނ އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތަްށ ކިއުމަށެވެ.( އެއީ އެމީހުންެގ ެއވާހަކަތަަކކީވެްސ 
ބާވައިލެްއވި ފޮތުެގ ތަންތަން ކަމުަގއި ނުވެެއވެ.  الّلوތަންތަންކަމުގައި ކަލޭމެްނ ހީުކރުމަށްޓަކައެވެ. )އެކަމަކު( އެީއ 

ންާވ ބަެހއްނޫނެވެ.  حضرةެގ  الّلوންވާ ބަސްފުެޅވެ. )އެކަމަކު( އެީއ  حضرةެގ  الّلوއެވެ. މިީއ އަދި އެމީހުްނ ބުނަނީ
 އަށް ދޮުގހަަދނީއެވެ. الّلوއަދި އެމީހުންނަށް ހަމަ އެނގިތިބެ އެމީހުްނ 

ާއއި އެކަމުެގ  فقوތަކުެގ  حكمއެމީހަކަްށ ފޮތްދެްއވާ ދީނުެގ  الّلو تعاَلގެ ަދރިއަކަްށ  آدمއެއްވެްސ  (79)
ފިޔަަވއި ައހުރެންނަށްާވ ައހުރެންެގ  الّلوކަން ދެއްވުމަށްފަުހ ދެން އެޭބކަލަުކ ކަލޭމެން  نىبވިސްނުމާއި އަިދ 

ވެގެްނ ނުވެއެވެ.  جائزއަޅުންކަމުގައި ވާޭށ މިފަދައިން މީސްތަކުންނަްށ ބުނުން ުހއްަދވެގެން ނުެވއެވެ. )ެއކަކަށްވެްސ 
ދަންަނ  فقوއާިއ  علمްނ ކަމުގަިއ ވާެށވެ. )އެަބހީ  َربَّان( ަކލޭމެން !ަކލަުކ ވިދާޅުވާށެވެއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ )އެބޭ

( އެއީ ަކލޭމެްނ !މިހެން ވިދާޅުވާށެވެ –ކުރާ ަބޔަކަށްވާށޭ  إصالحވެރި އަދި މީސްތަކުންގެ ކަންތައް  تقوىއަދި 
މިސްތަކުންނަށް ފޮތް އުގަންނައިދޭ ކަމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަދި ކަލޭމެން މީސްތަކުންނަށް ކިޔަވައިޭދކަމުެގ 

 ސަބަބުންނެވެ. 

ންކަމުގަިއ  َربّ ފިޔަވަިއ  الّلوބޭކަލުން އެީއ  نىبބޭކަލުންނާިއ  مالئكةއަުކ   نىبއަދި އެަކލާނެގ / ނުވަަތ ެއ  (80)
 امرންކަމުގައި ވުމަށްފަހު ކާފަރުވުމަށް އެަކލާނގެ  مسلمނުކުރަްއވާނެއެވެ. ކަލޭމެން  أمرކުރާކަށް  إختيارކަލޭމެން ހިފާ 

 ކުރައްވާޭނހެއްޔެވެ؟ ނުކުަރއްވާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ިހިއްެޕވިހިނދު. الّلوއަދ       = ކަށަވަރު. عهدބޭކަލުންގެ  نىب     = 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ދެއްވިތަކެތީން.      =  ގެތެރެއިން. حكمةފޮތާިއ  

   =  ްވަޑައިގެންފި. )ަވޑައިގެންފިއްޔާ(ދެން ތިޔަބޭކަލުންގެ އަިރހަށ   = زلّمد صّلى ބޭކަލަކު ) َرسول

   (الّلو عليو وسّلم     =  ާَحالތިޔަބޭކަލުންގެ ައިރހުގައިވާތަކެިތ ތެދުކުަރއްވ.     = 

ނޑައެޅިގެން އެބޭކަލަކަށް / އެކަޭލގެފާނަށް   ތެދުކުރެއްވުމަށް.ވުމަށް /  إْيانކަ       އަދި އެކަލޭގެފާަންށ

ނޑައެޅިގެން   ދެއްވުމަށް. نصرކަ  =  ކުރެއްވިެއވެ. وحىެއކަލާނެގ     =  إقرارތިޔަބޭކަލުްނ 

 ވެލައްަވއިތޯއެވެ؟      =  ހިއްަޕވައިފީމުތޯއެވެ؟އަދި އެގޮުތގެމަްއޗަށް ތިޔަބޭކަލުްނ    = 

 ކަށަވަރު. عهدތިމަންރަސްކަލާނެގ       =  ްވެއްޖައީމެވެ. إقرارއެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އަޅަމެނ   

   =  ެކުރެއްވިެއވެ. ތިޔަބޭކަލުްނ ހެކިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ! وحىއެކަލާނގ      =  އަިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތިޔަބޭކަލުންާނއި ެއކުވޮޑިގެންވަމެވެ.    = .ްހެކިާވ ބޭކަލުްނގެތެރެއިނ 

         =  ެކަށަވަރަށްފަހު( އެނުބރި ފުރަގަސްދީފިމީާހ  عهدދެންފަހެ އެއަށްފަހު )އެބަީހ އ

 ދަންނައެވެ.        =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ ެގ  الّلوންނެވެ. ) فاسقފަެހ ކަ

 ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ީމހުންނެވެ.(      =  ެ؟ެހއްޔެވެ.دينނޫން ެއހެން  دينގެ  الّلوއަޅެފަހ 

   =  ބަދަލުެވގެންވެެއވެ.( ِخطَابތަފާތުވުމުން  ِقراءة) –އެމީހުްނ އެއެދެީނ / ނުވަަތ ަކލޭމެން އެދެީނ 

    = .ެއަދި ހަމަ އެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ. / ކިޔަމަންެތރިވާންޖެހިފައިެވއެވ        

   = .ުއުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާބަަޔކ         =  ގައްޔާއި އަދި ނުރުޭހ  حالކިޔަމަންތެރިވެގެންާވ

 ގައިވެސް. حال         =  އަށެވެ. حضرةއަދި އެމީހުްނ ެއނބުރިދިއުންވަނީ ހަމަ އެަކލާނެގ   

 !އެެވ!( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ َرسول الّلو)ޭއ  =     =  ްالّلوއަށް އީމާންވެއްޖައީމުެއވެ. /  الّلوއަުހރެމެނ 

 ތެދުކޮށްފީމުއެވެ.       = .ިއަިދ އަުހރެމެންގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެްއޗަށާއ        

  =  ި( ގެމައްޗަށް ބާވައިެލްއވުނު ތަކެއްޗަށާއި.عليو الّسالم) إبراىيمއަދ         =  ިއަދ

 ގެމައްޗަށް ބާަވއިލެްއވުނުަތކެއްޗަށާއި.( عليهما الّسالم) إْسحاقއާއި  إمساعيل      =  ިيَ ْعُقوبއަދ 

  (الّسالم عليهمގެމައްޗަާށއި ) األْسَباطއާއި އަިދ        =  ިعليهم) عيسىއާިއ  ُموسىއަދ 
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 ދެްއވުނުތަކެއްޗަާށއި.( ދެބޭކަލުންނަށް الّسالم   =  )ްބޭކަލުންނަްށ  نىبއަދި )ެއހެނިހެނ

  ން. حضرةގެ  َربُّ އެބޭކަލުންެގ  =    )ދެވުނުތަކެއްޗަށާއި(   =  އަިދ އަުހރެމެން ތަފާތުކޮްށ

  ވަކިކޮށް ނުހަދަމުެއވެ.   =  .ުއެއިން އެއްވެްސ ބޭކަލެްއގެ ދެމެދ    = .ްއަދި އަުހރެމެނ 

     =  .ެނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަްނތެރިވެގެންވަެމވ  ކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަށަަވރަީކ  َعْهدُ ކަށަަވރު ިހއްޕެވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!( އެ  َعْهدُ ބޭކަލުންގެ  َنىب الّلو تعاَلއަދި  (81)

އަްށ  قومކަން ތެދުކުރުމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެޭބކަލެްއގެ  َرسولކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އަެނއް ބޭކަެލއްގެ 
މަންަރސްކަލާނެގ ތިޔަބޭަކލުންނަްށ ކުރެއްވިއެވެ.( ތި وحىއެކަން އެންެގވުމަށެވެ. އަދި އެޭބކަލުންނަށް ެއކަލާނެގ 

ބޭކަލަުކ  حال َرسولދެއްވުމަށްފަުހ ތިޔަބޭަކުލންގެ އަުތގައިާވ ތަކެިތ ތެދުކުާރ  حكمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮތާިއ 
ނޑައެޅިގެން ތިޔަބޭަކލުން އެބޭކަލަކަްށ  ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ! ައިދ  إْيانވަޑައިގެންނެިވ ކޮންމެހިނދެއްަގިއ ކަ

ކުރެއްވިެއވެ.  وحىކަށަވަރަށްފަހު( އެކަލާނގެ  َعْهدُ )މި  –ދެއްވައި އެހީެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ!  نصرށް އެބޭކަލަކަ
ކުރަްއަވމުތޯއެވެ؟ އަދި އެގޮތުގެމަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  َقرارތިޔަބޭކަލުްނ އެކަމަްށ އެއްބަްސ ވެވަޑައިގެްނ 

ވެ  إقرارވެ. އެބޭަކުލން ދެންނެވިއެވެ. އަޅަމެން އެގޮުތގެ މައްޗަށް ކަށަވަރު ހިއްޕެީވއެ َعْهدُ ތިޔަބޭކަލުންގެ ަފރާތުން 
ކުެރއްވިއެވެ. ތިަޔބޭކަލުން އެކަމަށް ހެކިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ! ައިދ  وحىވެއްޖައީމުއެވެ. އެކަލާނގެ  َعْهدُ 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް ތިޔަބޭަކލުންނާއެުކ ހެކިެވރިންގެެތރެިއން ވެވޮޑި ގަންަނވަމުއެވެ.

ދެން ުފރަގަސްދީ އެނުބރިގެންފި ބަަޔކު ދަންނައެވެ.  –ކަށަަވރަށްފަހު  َعْهدُ އެބަީހ އެ  –ފަހެ އެއަށްފަުހ  (82)
ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ   ންނެވެ. ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ މީހުންނެވެ.  َفاسقކަ

ނޫން އެހެން ދީނެއް ހެއްޔެެވ؟  دين ގެ الّلوއަޅެފަހެ އެމީހުން )އެބަހީ އެުފރަގަސްދިން މީހުން( އެ އެދެނީ  (83)
ގައިވެްސ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިާވހާ ބަޔަުކ  حالެވގެންވާ  قبولގަިއވެސް އަިދ ނުރުިހ ނު  حالެވގެންވާ  قبولރުހި 

އަށެވެ. އަިދ އެުހރިާހ މީހުްނ އެނުބިރ  الّلوކިޔަމަންވެގެންވަީނ )ކިޔަމަންވާންެޖހިފައިވަނީ( ހަަމ ެއކަލާނގެއަށެވެ. 
 އަށެވެ.  حضرةވުންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގ  رجوع

ވެއްޖައީމުއެވެ. އަިދ ައހުރެމެންެގ  إْيانއަށް  الّلوއެެވ!( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ! އަުހރެމެން  َرسول الّلو)ޭއ   (84)
عليهم ން ) أْسَباطއާއި އަދި  يعقوبއާއި  إسحاقއާއި  إمساعيلއާއި  إبراىيمމައްޗަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަކެްއޗަށާއި އަދި 

އާިއ  موسىެވއްޖައީމުއެވެ. އަދި  إْيان( މި އެންމެ ބޭކަލުްނގެމައްޗަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެއްޗަްށެވސް އަހުރެމެްނ الّسالم
َرّب ( އާއި ދެކަލުންނަށް ެދއްވުނު ތަެކއްޗަށާިއ އަދި އެހެިނހެން ނަބީބޭކަލުންނަށް އެބޭކަލުންެގ عليهما الّسالم) عيسى
ވެއްޖައީމުއެވެ. އަިދ އެޭބކަލުންގެެތރެއިން އެއްވެްސ  إْيانން އެބާވަިއލެއްވުުނ ުހރިާހ ތަކެއްޗަްށ ައހުރެމެްނ  حضرةގެ 

ބޭކަލެއްެގގޮތުން( އަުހރެމެން ފަރަގުކޮށް ތަފާތުކޮްށ  نىبބޭކަލެއްގެގޮތުން ނުވަތަ  َرسولބޭކަލެއްގެދެމެދު )
ާވހުށީމުެއވެ.( އަިދ އަުހރެމެން ިމވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަްށ  نإْياނުހަދާހުށީމުއެވެ. )ހުިރހާ ބޭަކލުންނަށްވެްސ 

 ކިޔަމަންވެގެންނެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ާއަދި އެދިގެންފިމީހާ / އެދޭމީހ     = ( ފިޔަވައި.دين) إْسالم   = .ްދީނެއ  

   =  )ްނުެވވޭނެއެވެ. فبولފަެހ އޭނާެގ ކިބައިްނ )އެދީނެއ       =  آخرةއަިދ އޭާނ 

 ދުވަހުންވާހުށީ.        = .ެގެއްލި ަހލާކުެވގެންވާ މީހުންގެތެެރއިންނެވ      = الّلو 

 ؟ތެދުމަގު ދައްކަވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ    = .ްކާފަރުވީަބޔަކަށ     =  އެމީހުްނެގ

 އަިދ އެމީހުްނ ހެިކވެ. = އީމާންކަމަށްފަހު.       =  حقّ އެއީ ހަަމ  َرسولހަމަކަށަަވރުްނ 

 ކަމުގައި. رسول      =  ތައް އަތުެވއްޖެއެވެ. دليلއަދި އެީމހުންގެގާތަްށ ބަޔާންވެގެންާވ    

 =  ިނުދައްަކވައެވެ.ތެދުމަގު  الّلوއަދ        =  / ބަޔަކަށް. مشركއަނިޔާެވރިބަޔަކަްށ 

       =  ެއަކީ. َجَزاءއެމީހުްނ )ދަންނައެވެ!( އެމީހުްނގ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނެގ

 މައްޗަށްހުރުމެވެ.   = لعنةގެ  الّلو  .      = .ިއަދި ަމލާއިކަތްބޭަކލުންގެއާއ        

 = .ިއަިދ އެންމެަހއި މީސްތަކުންެގއާއ      = .ެއެމީހުން އޭގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވ   

 = .އެމީހުންގެ ކިަބއިން / އެީމހުންނަށް ުލއިނުވެވޭެނއެެވ    = َعَذاب.       = 

   ކުެރވޭނޭ ބަޔަުކކަމުގަިއ / މުުހލަތުދެވޭޭނ ބަޔަކުކަުމގައި އެީމހުން ނުެވއެވެ. إنتطارއަދި   = ީވ  َتوبة

  މީހުން މެނުވީއެވެ.   = .ިއޭގެފަހުގައ   =  ްކޮށް.  إصالحއަދި އެމީހުނ     =  ެފަހ

  އީ. الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން    =  ާލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ  رمحةިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

   ކަލާނގެއެވެ.  =  .ްހަމަކަށަަވރުން ކާަފުރވެއްޖެ މީސްތަކުނ    =  އެމީހުންެގ

   އީމާންކަމަށްފަހު.  = .ިދެްނ އެމީހުްނ ކާަފރުކަން އިތުރުުކރ      =  އެމީހުްނެގ

 ނުވެވޭހުއްެޓވެ. َتوبة قبول     = .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއ  އަދި ކަ    = 

 މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންނެވެ.     = .ްހަމަކަަށވަރުން ކާފަރުވެއްެޖ މީސްތަކުނ   =  އަިދ

 އެމީހުން މަރުވި.    =  ާحالއެމީހުން ކާަފރުންކަމުގަިއވެގެންވ.          =  ފަެހ
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 ނުވެވޭ ހުއްެޓވެ. قبولއެމީހުންކުރެ ހަމައެކެއްެގ ކިބައިންވެސް          =  ބިންފުރޭވަރުެގ

 ރަންހުށަހެޅިޔަސް.        ްދިނަސް. فديةއަދި އެއިނ      =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ ކަ

  ހުރީ.  =  އެކެވެ. عذابވޭންދެނިިވ        =  ްنصرއަިދ އެމީހުންނަްށ އެްއވެސ 

  ވެރިއަުކ ނުވެެއވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 إختيارއެްއ  دينއެހެްނ  –ެއއް އެދިގެންފިީމހާ  دينނޫން އެހެްނ  إسالم دينއެްއ ކަމުގަިއ  دين އަދި ތިމާގެ  (85)

ދުވަހުން އޭނާވާީނ ގެްއިލ  آخرةނުވެވޭހުއްެޓވެ. އަިދ  قبولކޮށްފިމީހާ )ދަންނައެވެ!( ފަެހ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެކަްނ 
 ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ. 

އަކުކަމުގަިއ އެމީުހްނ  رسولތެދުވެރި  حقّ އާ ެއއީ ހަަމ  رسولވުމަށްފަހު ކާފަރުެވ އަދި  إْيانތިމާމެން  (86)
ތައް އެމީހުްނގެގާތަށް އައުމަށްފަުހ ދެްނ  حّجةތަކާއި  دليلކުާރ  دليلއަދި އެީއ ތެދުކަމުގެމަްއޗަށް  –ހެކިދިނުމަށްފަހު 

ތެދުމަުގ  الّلوތެދުމަގުދައްކަވާީނ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްޔެވެ؟ އަިދ އަނިޔާެވރިވެއްޖެބަަޔކަށް  الّلوކާފަރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ 
 ދައްކަވައެވެ. ނު

އާއި ެއކަލާނެގ  الّلوއެއްކަމުގައި ވަނީ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންގެމައްޗަްށ  جزاءއަދި އެމީހުންެގ  (87)
 ލެްއުވމެވެ.  لعنةއެންމެހަިއ މީސްތަކުން މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާިއ އަިދ 

ލުއިނުެވވޭހުއްެޓވެ. އަދި މުުހލަުތ  عذابަގއި( އެީމހުން ދެމިތިބުމެވެ. އެމީހުންަނށް  عذابަގއި ) لعنةއެ  (88)
 ދެވޭނޭ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުވެެއވެ. 

ކޮށްފިބަޔަުކ މެނުވީެއވެ. )ފަެހ އެފަދައިްނ  عمل صاحلެވ  توبة)އެކަމަކު( އެކަންކަމަށްފަުހވެްސ އެމީހުްނ   (89)
ީއ  الّلو( އެހެީނ ހަމަކަަށވަރުްނ ުކރެވެއެވެ. أّميدަލއްާވ ފާފަފުއްސެވުްނ  توبة  الّلوކަންތައްކޮށްފިބަޔަކަށް 

 ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ.  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

ހަމަކަށަވަރުން އެބަޔަކު އީމާންވުމަށްފަުހ ކާފަުރވެ ދެން އަދި އެކާފަުރކަމުގެމައްޗަށް ކާަފރުަކްނ  (90)
 قبول توبةއެބަހީ އެކާފަރުކަމާިއ އެކު އެެހނިހެން ފާފަތައް ގިނަުކރިމީހުން އެމީހުްނގެ  !އިތުރުކުރިަބޔަކު ދަންނައެވެ

ނުވެވޭހުއްެޓވެ. )އެބަހީ ކާަފރުކަމަށްފަހު ކާަފރުކަންމަތީތިބެ އެކުރި ފާފަ ުކރީގެ އެކާފަރުކަްނ ދޫނުކުރަީންސ 
ނޑައެޅިގެން މަގުފުރެިދ ާވވަދެގެްނާވ ނުކުަރއްވާނެއެވެ. އެމީހުން އެީއ ކަ قبول توبةއެމީހުންގެ އެފާފަތަުކގެ 

 މީހުންނެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރު ެވއްޖެ މީސްތަކުން އަދި އެމީހުންެގ އެކާފަރުކަންމަތީ ަމރުވެދިޔަ މީސްތަކުްނ  (91)
( ފަހެ އެީމހުންކުެރ އެކެްއގެ ކިބައިްނވެސް ިބންފުރޭހާރަން )އެމީހުން ޢަޒާބުން ސަލާމަތް ވުމަށް( !)ދަންނައެވެ

ފިދުޔައެއްެގ ގޮތުްނ ދިންނަމަވެސް ޤަޫބުލ ނުވެވޭނެެއވެ. އެމީހުންނަށް ުހީރ ހަަމ ވޭންދެނިިވ ޢަޒާބެވެ. އަިދ 
ުނވި ކޮްނެމ  تبعފަހު އެކަޭލގެފާނަށް  ށް ފާނަގެ  زلمدެވރިއަުކ ނުވެެއވެ. )މިއީ  َنصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް 

 ބަސްފުޅެކެވެ.( އޮތްމީހަކައް
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ثوابކަލޭމެނަށް ހެެވއް ނުލިބޭެނއެވ       = 

 ކަލޭމެން ލޯބިކުާރ މުދަލުގެެތރެއިްނ އެްއޗެްއ ހޭދަކޮށްފުަމށްދާންދެން.      =  އަިދ

 ތަކެތީގެތެރެއިްނ ަކލޭމެން ހޭަދކުިރ ކޮންެމ އެއްެޗއް.        =  الّلو تعاَلފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ 

  އެއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.      = ).ްހުިރހާ ާކނާއެއް )ުހރިހާ ވައްތަެރއްގެ ކާާނއެއ   

      = ވެގެންވިއެވެ. حاللންނަށް  َبىن إْسرائيل         = حرام( يعقوب عليو الّسالم) إْسرائيل 

 ކުރެއްިވ އެްއޗެއްމެނުވީ.    =  ަيعقوب عليو އަކީ  إسرائيلފުޅުގެމައްޗަށް. ) نفسއެކަޭލގެފާނުންގެ އަމިއްލ

  ނަންފުޅެކެވެ.(ގެ  الّسالم          = ބާވައިލެއްވުމުެގކުރިން.  توراة  =  ޭ( 1އެވެ. رسول الّلو)އ

 ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!      =  ްގެނެސްބަލާށެވެ! توراةއާއިގެން އައިސްބަލާށެވެ! /  توراةފަހެ ކަލޭމެނ 

    =  !.ެދެން ކަލޭމެން ނިކަން އެކިޔައިަބލާށެވ      =  ކަލޭމެންީނ

 ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ.     = .ުފަެހ އުފައްަދއިގެންފިމީހާ. / އުފައްަދއިގެންފިބަޔަކ     

  = ގެމައްޗަށް ދޮުގ  الّلو     = .ުެއއަށްފަހ      =  ނޑައެޅިގެްނ ފަހެ ކަ

 އެމީހުން އެއީ.     = .ެއަނިޔާވެރިންނެވ   = ( ޭކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! رسول الّلوއ )!ެއެވ 

   = ކުރައްވައިފިއެވެ. وحىތެދު  الّلو      =  ްވާށެވެ. تبعފަހެ ކަލޭމެނ     = عليو ) إبراىيم

 އާިއ / ދީނާއި. مّلةގެ  (الّسالم   = حالއަށް ސީދާވެގެންާވ  توحيدން ދުރުވެ  شرك.      =  އަިދ

  އެކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ.    = ންގެތެރެއިން.  مشرك      =  ްއެންެމ ހަމަކަށަވަރުނ

 ފުރަތަމަ ެގއަކީ.    = .ުއެާތ )އަޅުކަންކުރެވުަމށް( މީސްތަކުންނަށް ެބހެއްޓުނ    = 
ةގެ ތެރެއެވެ.  َمْسِجُداحَلَرامއަކީ  بّكةއެވެ ކިޔޭތާނގައިވާ ގެފުޅެވެ. ) َبّكةހަމަކަށަވަރުން ެއއީ  ގެ  َمْسِجُداحَلَرامއަކީ  مكَّ

 =( حتقيقެގ  َطَْبىބޭރެވެ.( =      = ލެއްވިގެްނވާ. بَ رَكاة         =  ިތަކަްށާވ  عاملއަދ

  ތެދުމަގެއްގެގޮތުން.    =  ިކޮށްދޭ( ދަލީލުތަްއވެއެވެ. بَيانވެގެންވާ )ނުވަތަ  بَيانއެތާނގައ   

  =  ީެއވެ.( مقامގެފާނުންގެ  إبراىيمއެވެ. ) إبراىيم َمَقامއެއ    = .ާއަިދ އެތަނަްށ ވަެދއްޖެމީހ  

   = .ެއަމާންވެގެންާވ މީހަކުކަުމގައިވިެއވ         =  ިއަށްޓަަކއި މީސްތަކުްނގެމައްަޗްށ  الّلوއަދ
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  ވެގެން( ެވއެވެ. واجب)   =  ވުން. حجّ ގެފުޅަްށ ގޮްސ            =  އެކަމަށް މަުގ

  ކުޅަދާނަވެއްޖެމީހާ.  = ).ެއަދި ކާަފރުވެއްޖެމީާހ )ދަްނނައެވ      =  الّلو ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ

  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. تعاَل      =  ތައް ފިޔަވައި. َعاملَْ އެންމެހަިއ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެމަގުގައި(  الّلوގެގޮތުން ނުވަތަ  صدقةންނޭވެ! ަކލޭމެން ލޯބިުކރާތަކެތީން ކަލޭމެން ) مؤمنއޭ  (92)

ހޭދަކޮށްފުމަށްދާންދެން ކަލޭމެނަށް ހެވެްއ ނުލިބޭނެއެވެ. )ސަވާބެއް ުނލިބޭނެއެވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ އެ ހޭދަކުިރ 
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوކޮންމެއެއްޗެްއ 

ކުރެއްިވ  حرامފުޅަށް  نفس( ެއކަލޭގެފާުނ އަމިއްަލ يعىن يعقوب عليو الّسالم) إسرائيلބާވައިލެއްވުމުގެުކރިން  تَ ْوَراة (93)
ކުރެްއިވ  حرامވެގެންވެއެވެ. )އެަކލޭގެފާނު  حاللގެމައްަޗށް  بين إسرائيلއެއްޗެއްމެނުވީ އެހެން ުހރިހާ ކާނާއެއް 

ފުޅެއްގެ ސަބަބުންކަމުަގިއ  َنْذرމަހާއި އޭެގ ކިެރވެ. އެއީ އެކަޭލގެފާނު ބައްލަވަިއގެންނެވި  مَجَلُ އެއްޗެއްކަމުަގއިވަނީ 
ގެނަސް ކިޔައިބަލާށެެވ.  توراةން ނިކަން  بىن إسرائيل( ފަެހ ކަލޭމެްނ والّلو أعلمވެގެންވެެއވެ.  بيانތަކުގައި ފޮތް تفسًن

بىن ބާވައިލެއްވުުމގެކުރިްނ  توراةގެމަްއޗަށް ދޮގުތައް ނުހަދާެށވެ.  الّلوކަލޭމެންނީ ތެދުެވރިންކަމުގަިއ ވަންާޏއެވެ. )
 ނުކުރައްވަެއވެ.( حرام الّلوންމައްޗަށް ކާނާގެ އެްއޗެއް  إسرائيل

ގެމައްޗަށް ދޮގެްއ  الّلوގެނަސް ކަލޭމެން ެއކިެޔވުމަށްފަހު ދެން  توراةއަދި އެއަށްފަހު އެބަހީ  (94)
ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންނެވެ.   އުފައްދައިގެންފިބަޔަުކ ދަންނައެވެ. ފަެހ އެމީހުންނީ ކަ

 ތެދުވާަހކައެވެ.  حقّ ބާވައިލެއްީވ ހަަމ  الّلوވެ! އެވެ!( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެ رسول الّلو)އޭ   (95)
 الّلو حرامގެ މައްޗަކަށްވެސް އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ ދަރިންެގމައްޗަކަށްވެސް ަކލޭމެން ތިޔަބުނާ ތަކެިތ  إسرائيل)

އަށް ސީދާވެގެންާވ  توحيدއާއި ދުރުވެ  شركވާށެވެ.  تبعއާއި  مّلةގެ  إبراىيم عليو الّسالمނުކުރައްވަެއވެ.( ފަހެ ަކލޭމެން 
 ންގެތެރެއިން ނުެވއެވެ.  مشركގައެވެ. އަދި ެއކަލޭގެފާުނ  حال

ހަމަކަށަވަރުން )އަޅުކަންކުރުމުެގގޮތުން( މީސްތަކުންނަށްޓަަކއި އެންމެ ފުރަތަަމ ބެހެއްޓުނު ގެއަީކ  (96)
ނޑައެޅިގެން  ަގިއ  مشهور تفسًنއެަކލޭގެފާނުންެގ  أبو جعفر الّطَبىއެވެ ކިޔުނު ތާނގައިާވ ގެފުޅެވެ. ) َبّكةކަ
މިސްކިތުން ބޭރުވީމާ ދެްނ  َمْسِجُداحَلَرامއެމިސްކިތުގެ އެެތރެކަމުގައެވެ.  – َمْسِجُداحَلَرامއަކީ  َبّكةލިއުއްވާފަިއވަނީ 

ނޑިވުމެވެ. އެގޮތުްނ ބެލީާމ  الّزْحمُ ެގ މާނަީއ  لفظެގ  َبّكةެއވެ.  َمّكةކިޔާނީ  ެއއީ ގެފުުޅ އެވެ. އެީއ ގައިގޯޅިެވ ބޮ
ނޑިވެ ގައިގޯޅިވާތަނެވެ.  َطَوافގެ ބޭރުގަިއވާ  َمْسِجُداحَلَرامވަށައިގެން  ( އެގެފުޅަީކ والّلو أعلمކުރާތަނެވެ. މީސްތަކުން ބޮ

 ތަކަށްާވ ތެދުމަގެއްެގގޮތުން ެބހެއްޓިފައިާވ ތަނެވެ.  َعاملَ ތެރި އަދި އެންމެަހއި  بركات

ނޑައެޅިގެންާވ  دليلގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ އެްއކައުވަންތަކަުމެގމައްޗަށް  الّلوއެތާނގައި ) (97)  دليلކުރާ( ކަ

ތަކުެގ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެތަނަށް ވަދެއްޖެމީހާީއ ހުިރާހ  دليلވަނީ އެ  مقامގެ  إبراىيم عليو الّسالمތައްވެއެވެ. 
އެއްަގއި ބެިދގެްނ  حدّ ތަކުގެތެެރއިން  َحدّ ެގ  الّلوއެީއ  ނުރައްކަލަކުްނ އަމާންވެގެންާވ މީަހކުކަމުގަިއވިއެވެ. )ނަމަވެސް 
 حجّ ެގ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކަިއ ގެފުޅަށްގޮްސ  الّلو تعاَلއެއިން ފިލަްނ ައއި ީމހަކުކަމުގަިއވެގެްނ ނުވާނެއެވެ.( އަިދ 

ނޑައެިޅ  حجّ ވުން ) ނަވެގެްނާވ މީހާެގ ވެގެންވެެއވެ. އެކަމަްށ މަުގ ކުޅަދާ فرضުކރުން( މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ ކަ
އަށް އެްއވެްސ  الّلوކުރެއްވި ކަންތައްަތކަށް( ކާފަުރެވއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. އެކަމަކުން  الّلو فرضމައްޗަށެވެ. އަދި )

ފުޅާއިގެްނ  ذاتތައް ފިޔަވައި އަމިްއލަ  َعاملَ އީ ެއންމެހައި  الّلوގެއްލުމެއް ނާންނާނެެއވެ.( އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުން 
 ވާ ކަލާނގެއެވެ.ފުދިވޮޑިގެން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =   ޭއެވެ!( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!  رسول الّلو)އ         =  ންނެވެ. أىل كتابޭއ    = 

 ކަލޭމެން ކާފަރުވަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟     = ގެ އާޔަތްތަކަށް. الّلو     =  ިީއ  الّلوއަދ

 ހެކިވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ.        = .ްަކލޭމެންކުާރ ކަންތަކުެގ މައްޗަށ   =   ޭرسول )އ

 އެވެ!( ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ.! الّلو         =  ޭންނޭވެ. أىل كتابއ   =  ކަލޭެމްނ

   ުކރަީނ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ َمَنعَ ބަންދުކޮށް  އޮޅުވާ   = دينެގ  الّلوގެމަގު /  الّلو.     = 

 އީމާންވީ މީހަކަށް.      =  ޭحالކަލޭމެން އެމަގަށް ގުދުކަންއެދ.     =  ީކަލޭމެންނ

  (.حالކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ  حقّ ). حالހެކިވެރިންކަުމގައިވާ         =  ިވެވޮޑިގެންާވ  غافلއަދ

 ނުވެއެވެ. الّلوކަލަކުކަމުގަިއ       = .ްކަލޭެމންކުރާ ކަންތައްތަކުނ      =  ޭއ

 އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!       =  ްނޑަކަށް( ކިޔަމަންވެއްޖެއްޔާ. مجاعةކަލޭމެނ  އެކަށް )ބައިގަ

       = ( ެنصارىންނާ  يهودىފޮތްދެވުނުމީހުންގ )ެއިންގ    =  އެމީހުން ކަލޭެމްނ

 އަނބުރާ ގެންދާނެެއވެ.    = .ުކަލޭމެންގެ އީމާްނކަމަށްފަހ     = .ްކާފަރުކަމުގެެތރެއަށ  

    =  ްކޮންފަދައަކުން ެހއްޔެވެ؟( އީ حقّ އަދި ކަލޭމެން ކާފަރުވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ )ކާަފރުވުނ 

         =  ުކަލެމެންގެމައްޗަްށކިޔެވޭާޙލ     = ެގ އާޔަތްތައް. الّلو    = 

  ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަނިކޮށް ާއ  َرسولއަދި އެަކލާނެގ     =  ްނ ަރއްކާތެިރކަްނ  حضرةެގ  الّلوއަިދ

 ހަމަކަށަަވރުން އޭނާއަށް ތެދުަމގު ލިިބއްޖެއެވެ. =   ލިބިގެންފިމީހާ )ދަންނައެވެ.(    

   = .ްހަމަ ސީދާެވގެންވާ ތެދުަމގަށ      = .ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ   

  =  ްވެރިވާެށވެ! / ބިރުވެިތވާށެވެ! تقوىއަށް  الّلوކަލޭމެނ    =  حقّ ވެރިވުން  تقوىއެަކލާނގެއަްށ 
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  ވާވަރަށް.  = !އަދި ކަލޭމެން ަމރުނުވާ ހުށިކަމެެވ       =  ްمسلمކަލޭމެނ 

  މެނުވީ. حالމެނުވީ. / ކިޔަމަންވެގެްނވާ  حالންކަމުގައިވާ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 حالންނޭވެ! ކަލޭމެްނ ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  أىل كتابެއވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އޭ  رسول الّلو)އޭ   (98)

 ؟ެގ ާއޔަތްތަކަށް ަކލޭމެން ކާފަރުވަީނ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ  الّلو حالތެދުކަުމގަިއ ހެިކވެގެންާވ  حقّ އަދި ެއއީ 

 ހެކިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ.  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރާ ކަންތަކަްށ 

ށް އޮޅުވާ ހަަދީނ ގެ މަގު ބަންދުކޮ الّلوންނޭވެ! އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެން  أىل كتابއޭ  (99)

އެމަގު ގުދުކޮްށ އޮޅުވަިއ  حالތެދުމަގުކަމުގައި ކަލޭމެން ހެކިެވގެންވާ  حقّ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ އަދި އެމަގަކީ ހަމަ 

 ވެ ވޮިޑގެން ނުވެެއވެ.  غافل الّلوމީހުން މަގުފުރައްދަްނ އުޅެނީ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟ އަދި ަކލޭެމން ކުރާ ކަންތަކަށް 

ންކުރެ( އެއްވެްސ ބަޔަކަްށ  اىل كتابއިްނކުރެ ) نصارىންނާއި  يهودىވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ!  إْيانއޭ  (100)
ނޑަކަށް( ކަލޭމެން ކިޔަމަންވެއްޖެްއޔާ ކަލޭމެން އީާމންކަމަށްފަހު ކާފަރުކަމުގެ ތެެރއަށް އެމީހުން ަކލޭމެްނ  )ބައިގަ

 ގެންދާނެއެވެ. 

ގެ އާޔަތްތަްއ  الّلوއެހެނީ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް  ؟ފަދައަކުންހެއްެޔވެވާނީ ކޮން حقّ އަދި ކަލޭމެން ކާފަުރވުން  (101)

ތިޔަހުންނެވީއެވެ. )މިހެން މިކަްނކަންހުިރއިުރ ަކލޭމެްނ  رسولކިޔެވެނީއެވެ. އަިދ ކަލޭމެންގެމެދުަގިއ އެކަލާނެގ 

ކިޔަމަންވާްނީވ ންގެ ބަސްައހަިއ އެމީހުންނަްށ  أىل كتابވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟  حقّ ކާފަރުވުްނ 

ން ރަްއކާތެރިަކން ލިބިގެންފިމީާހ ދަންނައެވެ. ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  حضرةގެ  الّلوކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟( އަިދ 
 އެމީހާއަށް ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގުން މަުގލިބިއްޖެއެވެ. 

ވެިރވާށެވެ! ިބރުވެތިވާެށވެ! ެއއީ ެއކަލާނެގއަްށ  تقوىއަްށ  الّلوވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެން  إْيانއޭ  (102)

ގައިމެުނީވ  حالއަްށ ކިޔަމަންތެރިެވގެންާވ  الّلوންކަމުގަިއ / ުނވަތަ  مسلمވާަވރަށެވެ. އަިދ  حقّ ވެރިވުްނ  تقوى
 ކަލޭމެން މަރުނުާވހުށިކަމެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  )!ެއަދި ކަލޭމެން ރައްކާެތރިކަން ލިިބގަންނާެށވެ. )ކަލޭމެން ހިަފހައްޓާށެވ     = الّلو 

 ގައި. إسالم دينެގ ދީނުގައި. /  الّلوގެވާފަށުގައި.    = .ްއެކީެއކައްޗަކަށ     =  އަދި ަކލޭމެްނ

ނުހަދާށެވެ!  ِفْرَقةބައިބައިނުވާށެވެ! /    =  !.ެއަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވ        = 

  . نعمةެގ  الّلوކަލޭމެންގެމައްޗަށްާވ      =  ްحالތެރިންކަމުގަިއ ވެފައިާވ  عداوةަކލޭެމނ.    = 

 ކަލޭމެންގެ ހިތްަތކުގެދެމެދު. =   ފަހެ އެކަލާނގެ ެއއްކުަރއްވާ ެއކުވެިރކުރެްއވިއެވެ.   = 

 ފަހެ ަކލޭމެންވެއްޖެއެވެ.      =  ންތަކެއްކަމުގައި. أخގެ ސަބަބުން  نعمةއެކަލާނެގ  =  އަިދ

 ކަލޭމެންވީމުއެވެ.      = .ިނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައ   ވަޅުގަ   = .ެނަރަކައިގ   

   = .ެދެންފަެހ އެަކލާނެގ ަކލޭމެން އެތަނުން ަސލާމަތްކުެރއްވިއެވ      = ކޮށްދެއްވަީނ  الّلو بيان

   އެފަދައިންނެވެ.  = .ްކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ އާޔަތްތައ       =  ކަލޭމެންނަްށ

 ތެދުމަގު ލިބޭތޯ.    = .ެއަދި ކަލޭމެންގެެތެރއިން ބަޔަކުމީހުްނވާހުށިކަމެވ       = 

 އެބަޔަކު ހެޔޮކަންތަކަްށ ގޮވާ.  =  .ާއަދި އެީމހުން ައމުރުކުރ     = .ްހެޮޔކަންތަކަށ   = 

  އަދި އެމީހުްނ މަނާކުރާ. / ަނހީކުރާ.    = .ްމުންަކރާތްތައ           =  ިއަދ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ ކާމިޔާބުވާެނ މީހުންނެވެ.   އަދި ަކލޭމެން ނުވާށެވެ! =    ކަ  

  = .ްވަކިވަކިވެ ބައިބަިއވީ މީހުންފަދައިނ   =  ްވެ ދެބަސްވި. إختالفއަދި އެމީހުނ      

   =  .ުއެީމހުންގެގާތަްށ އައުމަށްަފހ   =  / ތައް. دليلބަޔާންވެގެންވާ ހެިކ        =  ައިދ

  އެވެ. عذابބޮޑުވެގެންވާ  =    އެމީހުންނަށްހުރީ.     =  އެއީ މޫނުތަެކއް ހުުދެވ

 އުޖާލާވާދުަވހުއެވެ.    = .ެއަދި މޫނުތަކެއް ކަޅުވެ ނަމާންވާ ދުވަހެވ         

 ކަޅުވެ ނާމާންީވ މީހުން ދަްނނައެވެ.ފަހެ އެމީހުންގެ މޫނުތަްއ  =  =  ).ެއެމީހުންނަށް ބުނެވޭެނއެވ(
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 ؟ކަލޭމެން ކާަފރުވީެހއްޔެވެ    = .ުކަލޭމެންެގ ީއމާންކަމަށްފަހ     =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

 ގެރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ! عذاب      = .ްކަލޭމެން ކާަފރުވީކަމުެގސަބަބުނ    = 

 އަދި އެބަޔަުކ ދަންނައެވެ.!     =  ްއެމީހުްނގެ މޫނުތައް ހުދުވެ އުޖާލާެވގެންވީމީހުނ     

  =  ީަގއެވެ. رمحةގެ  الّلوފަހެ އެމީހުންވަނ        =  ގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ. رمحةއެމީހުން ެއ 

    =  ީއެވެ.( نصيحةއާިއ  وعظ الّلوެގ ާއޔަތްތަކެވެ. )އެބަީހ މިީއ  الّلوއެއ      = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ ކިޔައިދޭ.   =  ّގޮތުގައި. حق         =  ިީއ  الّلوއަދ

 އަނިޔާވެރިކަްނ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ.    = ތަކަށް. َعامل 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގައި ހިފާެށވެ! ައިދ  دينގެ ވާފަށުަގއި އެީކއެކަށް އެންމެން ހިފާށެވެ! އެކަލާނގެ  الّلوއަދި ކަލޭމެން  (103)

ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ! އެއީ ކަލޭެމްނ  نعمةގެ  الّلوކަލޭމެން ވަކިވަިކވެ ނުގަންނާށެވެ! އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަށް 
ތެރިންކަމުގައި ވެފަިއވަނިކޮށް ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނގެ ހިތްަތްއ  عداوةއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ 

ނޑުއެއްބަފާ(  نعمةގެ(  إسالم دينއެަކލާނގެ ެދއްވި ) އެކުވެރިުކރެްއވިއެވެ. އަދި   أخގެ ސަބަބުން ކަލޭމެްނ )އެއްބަ

ނޑެއްގެ ތުންފަތުަގިއ  إسالم دينންތަކެއްކަމުގައިެވއްޖެއެވެ. އަދި ަކލޭމެން ) އައުމުގެކުރިން( ނަަރކައިގެ ވަޅުގަ
އާޔަތްަތއް ކަލޭމެނަށް އެކަލާނެގ  ވަނިކޮށް ެއކަލާނެގ ަކލޭމެން އެތަނުން ަސލާމަތްކުރެްއިވއެވެ. އެަކލާނގެ 

 ގައެވެ.  أّميدބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ. އެީއ ކަލޭމެންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުމުގެ 

 ُمْنَكَراةކޮްށ  أمرއަދި ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ ހެޔޮކަންތަކަްށ ގޮވާބަޔަުކވާހުށިކަމެވެ! އަދި އެމީހުްނ ހެޔޮކަންތަކަްށ  (104)

 ވާނޭ މީހުންނެވެ.  كاميابބަޔަކުކަމުަގއިވާށެވެ! އެފަދަ ީމހުން ެއއީ ަކނޑައެޅިގެން ނަހީކޮށް މަނާކުާރ 

ވީމީހުްނ  إختالفައއުމަްށފަހު ބައިބަިއވެ ދެބަްސވެ  حّجةާއއި  دليلއަދި އެމީހުްނގެގާތަްށ ބަޔާންވެގެްނވާ  (105)
ނޑައެޅިގެންހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ   އެވެ.  عذابފަދައިން ކަލޭމެން ުނވާށެވެ! އަދި އެމީހުންނަްށ ކަ

އެއީ އެއްބައެްއެގ މޫނުތަްއ އަިލވެ އުޖާލާެވ އަިދ އަނެއްބައެްއގެ މޫނުތަްއ ކަޅުެވ އަނިދރިާވ ދުވަހުންެނވެ.  (106)
ށް ބުނެވޭނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހު ކަލޭމެްނ ފަހެ އެބައެއްެގ މޫނުތައް ކަޅުވެ އަނިދރިވާ މީހުންނަ

ެގރަަހ  عذابކާފަރުވީެހއްޔެވެ؟ )ކާފަުރވީއެވެ.( ަފހެ އެހެންެވ ަކލޭމެން ކާފަުރވީކަމުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން 
 ލިބިގަންނާށެވެ! 

ަގއެވެ.  رمحةެގ  الّلو އަދި އެމީހުްނގެ މޫނުތަްއ އަިލވެ އުޖާލާވީމީހުްނ ދަންނައެވެ. ފަހެ އެމީހުން ވަނީ (107)
 އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނގަެއވެ. 

  !ެުދވަހުްނ މޫނުއަިލވެ އުޖާލާެވގެންވާީނ ހެޔޮލަާފ މީހުންނެވެ. އަދި މޫުނ ކަޅުެވ  قيامةދަންނައެވ
 (  والّلو أعلمނާމާންވެގެންވާނީ ނުބަިއ ނުލަފާ މީހުންެނވެ. )

އެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާަންށ  نصيحةއާއި  وعظގެ  الّلوއެއީ އެބަީހ އިސްވެދިަޔ ވާހަކަަތކަކީ  (108)
ތަކަްށ އަިނޔާވެރިެވވޮޑިގަންނަވަްނ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ަކލަކުކަމުަގިއ  عاملގޮުތގަިއ ކިޔައިދެމެވެ. އަިދ  حقّ އެވާހަކަތަްއ 

 ނުވެއެވެ. الّلو 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ިެވ މިލްކުެވގެންވެެއވެ. خاصّ އަްށ  الّلوއަދ         = .ިއުޑުތަކުގައިާވހާތަކެތ       

 އަދި ބިމުގައިާވހާތަކެއްާޗއި. =      = އަެށވެ. حضرةގެ  الّلو       =  ްرجوعކަންތައްތަްއގޮސ 

 ކަމުަގއި. أّمةއެންމެހެޮޔ  =   ކަލޭމެްނވީމުއެވެ. =  ވުންވަނީ.      = 

 މީސްތަކުންނަށް ނެރެވުނު.        =  ްކުރާ. أمرކަލޭމެން ހެޔޮކަންތަކަށ        

 އަދި ނުބައިކަންތައް ނަހީުކރާ. =    =  ްއަށް އީމާންވަމުއެވެ.  الّلوއަދި ކަލޭމެނ   = 

 އީމާންވީނަމަ.އަދި        = އިން( نصارىންނާިއ  يهودىންގެމީހުްނ. ) أىل كتاب     = 

  ހަމަކަށަވަރުން އެކަން އެީމހުންނަށް ހެޮޔވެގެންެވއެވެ.   =  ިންވެެއވެ. مؤمنއެމީހުންގެތެޭރގައ 

        =  ީންނެވެ. فَاِسقُ އަދި އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުްނނ    =  އެމީހުންނަކަްށ

  ކަލޭމެނަށް ެގއްލުމެްއ ނުދެވޭނެއެވެ.   =  ކުރުމުެގ  شركހަަމ އުނދަގުލެއްމެނުވީ. )އެއީ އެމީހުންެގ

 ބަސްބަހުެގ އަޑު ކަލޭމެްނ އެހުމެވެ.(     = ިއެމީހުްނ ަކލޭމެންނާ ހަނގުރާމަުކރަންޏާ. އަދ   

   = .ެއެމީހުން ކަލޭމެންނާިއ ފުރަގަސްދޭނެެއވ      =  ްنصرދެން އެމީހުންނަށ 

  ނުލިބެވޭނެއެވެ.    =  ިދެަރކަންޖެހެވިގެްނވެއެވެ.އެމީހުންނަށް ނިކަެމތިކަމާއ     = 

  އެމީހުންވީ ކޮންމެތަނެއްަގއި.     = َعْهدންވާ ވާފަށަކުންމެނުވީ. )އެބަހީ  حضرةގެ  الّلو 

 އަކުންމެނުވީ.(       =  ާއަކުންނާއި. َعْهدއަދި މީސްތަކުންެގ ފަރާތުންވ   =  އަދި އެމީހުްނ

 ވީ. ُرجوعއެނބުރި      = ން ކޯފާއާއިގެންނެވެ. حضرةގެ  الّلو       =  ިއަދ

 އެހެން އެކަްނއެވީ. =  އެމީހުންގެމައްޗަށް ެދރަނިކަމެތިކަން ޖެިހއްޖެއެވެ.    = 

 ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންވީކަމެވެ.        = ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަުރވާކަމުގައި. الّلو         

 ބޭަކލުން މަާރކަމުގައްާޔއި. نىبއަދި އެމީހުން  =     އަކާއިނުަލއި. حقّ އެއްވެްސ  = .ީއެއ    

 = .ެއެމީހުން އުރެދުނުކަމެވ       = .ިއަދި އެމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައިގަންނަކަމާއ  
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  = .ެއެމީހުން ހަމަހަަމވެގެްނ ނުވެެއވ         = ންގެެތރެއިން. أْىُل ِكَتاب      = 

ސީދާކަންމަތީ ޤާއިމުވެތިބިބަޔަކު        =  ްގެ އާޔަތްތައްކިަޔވާ. الّلوއެމީހުނ       =  ނޑުެގ ރޭގަ

 ވަގުތުތަކުގައި.    =  ްحال/ ނަމާދުުކރާ  حالކުާރ  سجدةއެމީހުނ . 

 މާނެ  ِإْجَماِلى   
އަށެވެ. އަދި އެންމެހައި ކަންތަްއ  الّلوވެގެްނވަނީ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއ ވާހާތަކެިތ މިލްކުެވ  (109)

 އަށެވެ.   الّلوވުންވަީނ ހަމަ  رجوعއެނބުރި 

ކަމުގަިއ ަކލޭެމންވީމުއެވެ. ަކލޭމެން ހެޔޮކަންތަކަްށ އަުމުރ  أّمةމީސްތަކުންނަށް ނެރެވުުނ އެންެމހެޮޔ  (110)
އަްށ އީމާްނވަމުއެވެ. )ަފހެ މިތިންސިަފުހިރ  الّلوތައް ަނހީކުރަމުެއވެ. އަިދ ަކލޭމެން  ُمْنكراةކުރަމުއެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ 

ށް އީމާންވެގެންވާ ބުއްިދރަނގަުޅ އަ الّلوއަކީ  َمْعُروفގެމީހުންކަމުަގއި ވާނެެއވެ.( ދެންފަހެ  أّمةމީހުންނަކީ ހެޔޮ 
ުރހިވޮޑިނުގަންނަާވ  الّلوއަކީ އެކަމަށް  ُمْنكراةއަްށ ކިޔަމަންތެިރވުމެވެ.  الّلوމީހުންގެގާތުގަިއ ރަނގަޅު ކަންކަމެވެ. 

  والّلو أعلمވެރިންެގގާތުގަިއ ހުުތރުވެގެްނވާ ކަންކަމެވެ. އުރެދުމެވެ.  أىلކަމުެގ  إْيانކަންކަމެވެ. އަދި 

އަށް އީމާންވީނަމަ ެއކަން އެީމހުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ. އެމީހުންގެ ެތރޭގަިއ  الّلوންގެމީހުން  أىل كتابއަދި 
 ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ ީމހުންނެވެ.( الّلوންނެވެ. ) فاسقންވެއެވެ. އަދި އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަީކ  مؤمن

ންނަށް ެއއްވެްސ ދައްެޗއް އަިދ  مؤمنއަތުން( ކަލޭެމން  ންގެމީހުްނގެ أىل كتابއެމީހުނަށް )އެަބހީ  (111)
ގެއްލުމެްއވެސް ނުދެވޭނެެއވެ. އެމީހުންނަށް ވާނެ ވަރަކީ ަހމައެކަނި ކުޑަ އުނދަގުެލއްކޮށްލުެމވެ. )އެއީ އެީމހުްނ 

( އަދި އެމީހުްނ ތައް ބުނާއަޑުއިވުމުން ކަލޭމެނަށްާވ އުނދަުގލެވެ. އެހެްނ ގެްއލުމެްއ ނުދެވޭނެއެވެ. لفظގެ  شركބުނާ 
 ނުލިބެވޭނެެއވެ.  نصرކަލޭމެނާ ހަނުގރާމަކުިރޔަސް އެީމހުން ދޭނީ ކަލޭމެނަށް ފުަރަގހެވެ. ދެން އެމީހުންނަްށ 

ގަިއ  حضرةެގ  الّلوއެމީހުން ީވ ކޮންމެތާކު އެމީހުންނަށް އޮީތ ދެރަކަާމއި ނިަކމެތިކަމެވެ. ހަމައެކަނި  (112)
އާިއ އެއްބަްސވުމެއްެގ ސަބަބުން މެނުީވއެވެ.  عهدެއއްެގ ސަބަބުން ނުވަަތ މީސްތަކުންނާއިދެމެުދވާ  َعْهدވެފައިވާ 
އެއް ނުވަތަ އެ އެްގރީމެންޓަކާއި ެއއްގޮތްާވގޮތުގެ މަތީްނ  عهدއެއް/ އެގްރީމެންޓެއްވާނަމަ އެ އެ  عهد)އެފަދަ 

ްނ  حضرةގެ  الّلو އެމީހުން އެނބުރިދިޔަީއ  އެްއ އޮންނާނެއެވެ.( އަދި إحرتامއެއް  َرْحمއެމީހުންނަށްއޮތް 
ކަމާއި ނިކަމެތިކަން ޖެހިގެންވެއެވެ. ެއހެން އެކަންވާންޖެހުީނ  فقًنކޯފާޔާއިގެންނެވެ. އަދި އެމީހުންގެަމއްޗަށް 

ބޭކަުލްނ  َنىبއެއްނެިތ  حقّ ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަރުާވކަމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެއްވެްސ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ 
ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަުރވަނީ އެީމހުންެގ  الّلوކޮށް  قتلބޭކަލުން  نىبކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަިދ އެމީހުްނ  قتل

 އުރެދުމާއި އަދި އެމީހުންީނ ހައްދުފަހަނަޅަިއގެންވާ ބަަޔކު ކަުމގައިވީކަމެވެ. 

ވެގެްނާވ  قائمމަތީ  دينެގ  الّلوންގެ އެންމެްނ ހަމަހަަމވެގެން ުނވެއެވެ. އެމީހުްނގެތެރޭގަިއ  أىل كتاب (113)
ނޑުެގ ވަގުތަކުގަިއ  حالުކރާ  سجدةބަޔަކުވެއެވެ. އެމީހުން ނަމާދުކޮށް   ގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވަެއވެ. الّلوރޭގަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްއަށް އީމާންވެެއވެ. الّلوއެމީހުނ      =  ިދުވަހަށާއި. آخرةއަދ   

     =  ްުކރެއެވެ. أمرއަދި އެމީހުން ެހޔޮކަންތަކަށ       =  ްمنكراةއަދި އެމީހުނ 

 ނަހީކުރެެއވެ.     = .ެއަިދ އެމީހުްނ އަވަްސވެގަނެއެވ      = .ިހެޔޮކަންތަުކގައ 

          =  ީންގެތެރެއިންނެވެ. َصاحلއަދި އެމީހުން ވަނ       =  އަިދ

  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން އެީމހުން ުކރިހާކަމެއް.   =  / .ެباطلފަހެ ެއކަމެއް ވަންހަނާނުވެޭވ ހުްއޓެވ 

 ނުވެވޭހުއްެޓވެ.   =  ިއީ ދެެނވޮޑިގެންާވކަލާނގެއެވެ.  الّلوއަދ      = ވެރިން /  تقوى

   ވެރިންގެ ކަންތައް. تقوى  = .ްހަމަކަަށވަރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުނ      = 

  އެމީުހންގެމުދާ. =  އެމީހުންނަށް ފުއްދައިނުދޭނެެއވެ.    =  އަދި އެމީހުްނެގ

 ދަރިންވިޔަސް.       = ްނ )އަންނަ( އެއްވެްސ )ނުަރއްކާތެރި( ކަމެއް.  حضرةގެ  الّلو     =  އަިދ

 އެމީހުންނީ     = .ެނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވ       =  ްދެމިތިބޭނީ އެމީހުނ

 ހަމައެތާނގައެވެ.     = .ީއެީމހުން ހޭދަކުާރތަކެތީގެ މިާސލަކ             = 

 ގައި. حياةމިދުނިޔޭގެ     = .ެވަޔެއްގެ މިާސެލވ    =  ިއޭގައި ގަދަފިނިުހރ   = 

 އެވައިޖެހުނު.    = .ްނޑަށ  ބަޔަކުމީހުންގެ ދަ    =  ަنفسއެމީހުްނ އެމީހުންެގ އަމިްއލ 

 ތަކަށް އަނިޔާެވރިވި.    = .ިނޑު ހަލާކުކޮށްލ  ދެން އެދަ      = ިއެމީހުންނަްށ  الّلوއަދ

 އަނިޔާވެިރވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.   =  ިއެހެްނނަމަވެސް. އަދ      =  އެމީުހްނ

 ތަކަށް އަނިޔާެވރިވަނީއެވެ. نفسއެމީހުންގެ      = .ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ  

     =  ިނުކުރާށެވެ. إختيارތެރިްނ ނުހިފާށެވެ. /  رمحةކަލޭމެން ސިްއރުެވރ   = 
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  ނޫްނ މީހުންގެެތރެިއން. مسلمކަލޭމެންނޫން މީހުްނގެތެރެއިން. /     =  އެމީހުްނ ަކލޭމެންނަްށ

 ފަސާދައެއް މަދުނުުކރާނެއެވެ.     = .ެއެމީހުން ޯލބިކުރަނީ ކަލޭމެންނަށް އުދަނގޫެވ ދަތިވާކަންކަމަެށވ 

      =  ިެވރިކަން ފާޅުވެއްޖެއެވެ. حسدހަމަކަށަވަރުން ރުޅިެވރިކަމާއ    =  އެމީހުންެގ

 އަނގަތަކުން.       = .ިއަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުގަިއ ފޮރުާވ ވަންހަނާކޮށްފައިާވ އެތ  = 

  މާބޮޑެވެ.     =  ެކޮށްދީފީމެވެ. بيانތައް  دليلހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެްނނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ 

       ްކުރާބަަޔކުކަުމގައިވަންޏާ. فكرކަލޭމެންނީ ބުއްދިކޮށ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނަީހކޮްށ ُمنَكرات ދުވަހަށް އީމާންވެއެވެ.އަިދ އެީމހުން ހެޮޔކަންތަކަށްއަމުރުކޮށް آخرةއަށާއި  الّلوއަދި އެމީހުްނ  (114)

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ވަީނ  މާތްމީހުްނެގ  صاحلހަދައެވެ. އަދި އެމީހުން ެހޔޮކަންކަމުގަިއ އަވަްސވެއެވެ. ައދި ކަ
 ތެރެއިންނެވެ.

 تقوىނުވާހުއްެޓވެ. އަިދ  بَاطل ثوابާރ ެއއްވެސްކަެމއްެގ ަދރުމަޔާިއ އަދި ެހޔޮކަމުެގ ތެެރއިން އެމީހުންކު (115)

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.   الّلوވެރިންގެ ހުިރހާކަމެއް 
ހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަރުެވއްޖެ މީސްތަކުްނ )ދަންނައެވެ.( އެީމހުންނަށް އެމީހުންެގ މުދަލުންވިަޔސް އަިދ  (116)

އެއްވިޔަްސ  عذابން އަްނނަ އެއްވެްސ ނުަރއްކަލެްއ އަިދ  حضرةގެ  لّلواއެމީހުންގެ ަދރިންގެ ަފރާތުންވިޔަްސ 
ދުރުކޮށްދީ ކަެމއް ފުއްަދއިދިނުމެއް ުނވެއެވެ. އަދި އެމީހުްނނަކީ ނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވެ. އެމީހުްނ ދެމިތިބޭީނ 

 ހަމަ އެތާނގަެއވެ. 

ގައި އެމީހުން ހޭދަކުރާތަކެީތގެ މިާސލަކީ އޭަގއި ގަދަފިނިކަންުހރި ވައެއްެގ މިސާެލވެ. ދެްނ  حياةމިދުނިޔޭގެ  (117)
ނުޑ  نفسއެވައި ތިމާމެންގެ އަމިއްަލ  ނޑަށް ޖެހި ދެން ެއވައިެގ ސަބަބުން ދަ އަށް އަނިާޔވެިރވެގެންާވ ބަެއއްގެ ދަ

ންނަވައެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަކު އެމީހުން އެީމހުްނެގ އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިނުގަ  الّلوހަލާކުކޮްށލީއެވެ. އަދި 
 ތަކަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ.  نفس

ގެމީހުން ނޫން މީހުން )އެހެން ދީންދީނުގެމީހުން( އެީއ  دينކަލޭމެންގެ  !ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ  إْيانއޭ  (118)
)އެހެނީ( އެމީހުްނ ަކލޭމެނަްށ  !ނުހަދާެށވެ ކޮްށ ކަލޭމެން  إختيارެތރިންކަމުގަިއ ަބލަިއ  رمحةކަލޭމެންެގ ސިއްުރވެިރ 

ފަސާދަޔާއި ނުބައި މަދުނުކުރާނެއެވެ. )އެަބހީ އެމީހުންުކރާެނކަމަކީ ކަލޭމެން ފަސާދަކޮށް ބަރުބާދުުކރުމެވެ.( އަިދ 
އެމީހުން ލޯބިުކރާނީ ކަލޭމެންނަށް ދަތިވެ ަބރުވާ ޒާތުަކންކަމަށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންގެ އަނގަަތކުްނ 

ޅިވެރިކަމާިއ ދެކޮޅުވެިރކަން ފައުޅުެވއްޖެއެވެ. އަިދ އެމީުހންގެ ހިތްތަުކގަިއ ވަންހަނާކޮްށ ފޮުރވާފައިާވ ެއިތ ރު
ވެރިކަން މާބޮޑެވެ.( ހަމަަކށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް )މިމީހުންާނ  حسدމާބޮޑެވެ. )އެރުޅިވެރިކަމާ 

 ކޮށްދީފީމެވެ. ކަލޭމެންީނ ބުްއދިކުރާ ބަޔަުކކަމުގައިވާނަމަެއވެ. بيان نصيحةާއއި  عَبةބެހޭގޮތުން( 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ަންނޭވެ!( مؤمنއޭ މިތިބި މީހުންޭނވެ! )މިތިބ    =  ކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ

  ލޯބިވަނީއެވެ.  = .ެއަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންނަްށ ލޯިބ ނުެވއެވ          =  އަިދ

ކަލޭމެން މުޅިފޮތަށް އީމާންވަމުއެވެ.     = .ާއަދި އެމީހުން ކަލޭމެންނާ ބައްދަލުެވއްޖެއްޔ     = 

 އެމީހުން ބުނެއެވެ. ައހުރެމެން އީމާންެވއްޖައީމެވެ.    =  އަދި އެމީހުން އެކަނިެވއްޖެއްޔާ / އެހެންމީުހްނ

  ނުލަިއ ހުސްެވއްޖެއްޔާ.      = .ެަކލޭެމންގެ މަްއޗަށް އިނގިލިތަުކގަިއ ދަތްއަޅާނެއެވ  

    = .ްރުޅިވެރިކަމުންގޮސ   =   ޭއެެވ!( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!  رسول الّلو)އ    = 

 ކަލޭމެން ރުޅިވެރިކަމުންޮގސް ަމރުވާށެވެ!      ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

    =  ).ިހިތްތަކުެގ އަޑީގަިއާވ ތަކެތި. )މޭަމތީގެ އަޑީަގއިވާތަކެތ       = 

 ންނަށް ހެޔޮކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ. مؤمنކަލޭމެން   = .ެއެމީހުންނަށް ނުބައިވެެއވ       

 އަިދ ކަލޭމެނަްށ ނުބައެްއ ދިމާވެއްޖެއްޔާ. =     = .ެއެކަމަށް އެމީހުްނ އުފާުކރެއެވ    = 

 އަދި ކަލޭމެން ކެތްތެިރވެއްޖެއްޔާ.   = .ާއަދި ކަލޭެމން ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔ        = 

 އެމީހުންގެ ެއރޭވުމާއި މަަކރުން ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުެމއް ނުލިބޭނެއެވެ.    = .ްއެއްވެސް ގޮތަކުނ   

  =  ްالّلوހަމަކަށަަވރުނ .         =  .ެއެމީހުންކުާރހާކަމެއް ވަާށލައްަވއިގެންެވއެވ

 )ހުރިހާކަެމއް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ.(    =  )ުއަދި ަކލޭގެފާނު )ުދވާލުެގ ހެނދުނުކޮޅ

  ވަޑައިގެންނެވިހިނދު.  =  ެވރިންގެ އަރިހުން. أىلކަލޭގެފާނުންެގ      = ންނަށް  مؤمن

 ވަކިކޮށް ދައްަކއިދިނުމަށް.     = .ްހަނުގރާމަުކރުމަށް ތަންތަނ       =  ިالّلوއަދ 

 .އީ އައްަސވާވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ     =  ކުިރހިނދުقصد.      = 

 ފޭލިވުަމށް مجاعة  އެދެ =   .(ކަމުގައިވިއެވެبَ نُ ْو َحارِثَة  އާއިبَ نُ ْو َسَلَمة  އެއީ. )ެއއްمجاعة  ދެ ކަލޭމެންކުރެ

 ހަުގރާމައިގެުދވަހުެއވެ.(ُأُحُد  އެއީ ށް ދޫކޮށްފާދިއުމަ ހަނގުރާމަ)      =  ިެގ  قبيلةީއ އެދެ  الّلوއަދ
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 ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ.      =  ްނޑައެޅިގެނ  އަށް. حضرةގެ  الّلوއަިދ ކަ       =  ފަެހ

 ކުރާހުށިކަމެވެ. وكيلން  مؤمن      =  ްنصرން( ނަށް  مؤمنކަލޭމެން ) الّلوއަދި ހަމަކަށަވަރުނ 

 ދެއްވިއެވެ.   = ހަނގުރާމައިގާ( َبْدرގައި. ) َبْدر      = .ްކަލޭމެްނ ނިކަމެތިވެފަިއވަނިކޮށ    

  =  ްވެރިވާށެވެ!  تقوىއަށް ބިރުވެތިވާެށވެ! /  الّلوފަހެ ކަލޭމެނ      =  ްُشكرކަލޭމެނ 

  ކުރުމަށްޓަކައި.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންދެކެ ލޯިބވަނީއެވެ. )އެކަމަކު( އެީމހުން ކަލޭމެންެދެކ  أىل كتابންޭނވެ! ކަލޭމެްނ  مؤمنޭއ މިތިބެ   (119)

ވެއެވެ. )އެމީހުްނ އީމާންވަީނ ފޮތުެގ އެބަޔަެށވެ.  إْيانލޯބިނުވެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ މުޅިފޮތަށް އެކީއެަކއްޗަކަްށ 
އަުހރެމެްނ  އަނެއްބަޔަށް ކާފަރުވަީނއެވެ.( އަދި އެމީހުން ަކލޭމެނާިއ ބައްދަލުވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އަދި އެމީހުން ެއކަނިވެއްޖެއްޔާ ކަލޭެމންދެކެ ރުޅިއައިސްގެން އެމީހުްނގެ އިނިގލިތަކުގަިއ 
އެވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ ރުޅީގެ ސަބަބުްނ މަުރވާށެެވ!  رسول الّلوދަތްއަޅައެވެ. )ޭއ 

 ހިތްތަކުގެެތރޭގަިއ ވާތަކެތިވެްސ ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.  އީ الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ 

ތެރިންެގ  عداوةންނަށް ހެޔޮކަމެްއ / ރަނގަޅުކަެމއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ )އެބަހީ، ަކލޭމެން  مؤمنކަލޭމެން   (120)
އްޔާ( އެމީހުންނަްށ އުފާވެރިކަމެއް ދިާމވެއްޖެ -މައްޗަށް ގަދަވެ ކާމިޔާބުވުންފަދަ އަދި މީސްތަކުްނ ދީނަށްަވނުންފަދަ

ންނަށް ހަނުގރާމައި ގަިއ  مؤمنނުބައިވެއެވެ. އެމީހުންނަްށ ދެރަެވ ހިތްހަމަނުޖެހުްނ މެދުވެިރެވއެވެ. އަދި ަކލޭމެން 
ްނ ކެތްތެިރވެއްޖެއްާޔ  مؤمنދެރަވުންފަދަ ެދރަކަމެްއ ދިމާވެއްޖެްއޔާ އެމީހުްނ އެކަމަްށ ުއފާކުރެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނ 

މަކަރަކުން ކަލޭމެނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެްއ ނުވާނެއެެވ.  –ވެއްޖެއްޔާ އެމީހުްނގެ ނުބައި ޭރވުމަކުން ވެރި تقوىއަދި 
 އެމީހުންުކރާ އެންމެަހއި ކަެމއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ 

 مؤمنވެރިންގެ އަރިހުްނ ދުވާުލގެކުރީކޮޅު ހިންގަވާފަިއ  أىلއެވެ!( ކަޭލގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގެ  رسول الّلو)އޭ   (121)

ހަނގުރާމަިއގެ( މަރުކަޒުތަްއ ަހމަޖައްސަވާ ސެޓްކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެިވހިނުދ  أْحدُ ންނަށް ހަނގުރާމަިއގެ )
ން ދެންނެިވ  ؤمنمީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. )އެބަީހ  الّلوހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ! އަދި 

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.(  َرأىގެ އަޑުތަްއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ އަދި އޭގެތެެރއިން ރަނގަޅު  مشورة

ނޑެއްގެމީހުން )ެދ  (122) َلةކަލޭމެންގެތެެރއިން ދެބަިއގަ ْوَحارِثَةވަންަހޔާއި  بَ ُنوَسَلَمةއެްއގެމީހުން ެއއީ  َقِبي ْ ގެ ވަންަހާޔ  بَ ن ُ
 الّلوކުރިހިނދު  قصدއެބަހީ ހަނުގާރމަ ދޫކޮށްލާފައި އަނބުރާދިއުމަށް  –ދެވަންހައެވެ.( ހަނުގރާމައިން ފޭިލވުމަށް 

ނޑިކަމާއި ަބލިކަށިކަމުެގ  އެދެވަންހައިެގ ަސހަޯރވެރިއަުކކަމުގައިިވއެވެ. )އެދެބައިމީހުްނގެ ހިތަށް ވެރިވެަފއިާވ ފި
 ކޮށް އިތުާބރުކުާރހުށިކަމެވެ.  وكيلއަށް އެކަިނ  الّلوްނ  مؤمنިއ ވަކިކޮށްެދއްވިއެވެ.( އަދި ދުރުކޮށްެދއްވަ الّلوއަސަރު 

ދެއްވިެއވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ  َنْصرُ ކަލޭެމނަށް  الّلوހަނގުރާމަިއގާ  َبْدرُ އަދި ހަމަކަށަަވރުން  (123)
 ކުރުމަށްޓަކައެވެ. شكرވެރިވާެށވެ! އެީއ ކަލޭމެްނ  تقوىއަށް  الّلوނިކަމެތިވެފައިވަނިކޮށެވެ. ފަެހ ކަލޭމެްނ 
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

     =  ުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު. )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!(  مؤمنކަލޭގެފާނ      

 ކަލޭމެންނަށް ނުފުދޭނެހެއްޔެވެ؟ =     =  ެކޮށްދެއްވުން. مددކަލޭމެންނަށް  َربُّ ކަލޭމެންގ    

  )ތިންހާްސ )ބޭކަލުންެގ           =  ބޭކަލުންގެ. مالئكةފައިބާވަޑަިއގަންނަާވ     = 

 ކަލޭމެން ކެތްެތރިވެއްޖެއްޔާ. =   އާއެކެވެ. )ފުދޭނެއެވެ.(   =  ްެވިރ  تقوىއަދި ކަލޭމެނ

 ވެއްޖެއްޔާ.   = .ާއަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންގެގާތަްށ އަތުވެއްޖެއްޔ       =  އެީމހުންެގ

 އަވަސްކަމާއެުކ ކުްއލިއަކަްށ / އެީމހުން ރުޅިއައިސްގެން.    =  مددކަލޭމެނަށް  َربّ ކަލޭމެންެގ 

 ދެއްވާނެއެވެ.     = .ްފަސްހާހުނ         =  ާްނެގ  مالئكةފާހަގަކުެރވިގެންވ

 ންގެ. مالئكة/ ހަނުގރާމައަްށ ތައްާޔރުވެގެްނ        =  ބޭކަލުްނެގ  مالئكةއެކަްނ ނުލަްއވައެވެ. ) الّلوއަިދ

  ނުވެއެވެ.( وعدގެ  مدد   = ( ްނަށްވާ  مؤمنކަލޭމެނ )ްއުފާެވރިކަމެއްކަމުަގއި މެނުވީ.ނ      

    = .ިއަދި އެކަމުން ަކލޭމެންގެ ހިތްތަކަށްވާ ހަމަެޖހުމެއްކަމުގައްާޔއ      =  ިލިބުްނ  نصرއަދ

    ނުވެއެވެ.  = ންމެނުވީ.  حضرةގެ  الّلو       =  ީވަންތަ  حكمةވަންތަ  ِعّزةއެއ

 ކަލާނގެއެވެ.      =  .ެނޑުވަިއލުމަށެވ ނޑައިލުމަެށވެ. ބާރު ކަ    އެއީ ކޮޅެއް ކަ  = 

  ކާފަރުވީމީހުންގެ.  =  ނުވަތަ އެަބއިމީހުން ެދރަކޮށް ނިކަމެިތ ކޮްށލުމަށެވެ. / ނުވަަތ އެމީުހްނ

 މަރުވުމަށެވެ.     =  .ެދެްނ ބާކީތިބިމީުހން( ނާކާމިޔާބުެވ އެނބުރިިދއުމަށެވ(    

    =  ކަލޭގެފާނަށް ކަންތަކުގެެތރެއިން އެްއެވސްކަމެއް ނުވެއެވެ. )އެބަހީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ކުރެްއވުްނ ކަޭލގެފާނަކަށް ުނވެއެވެ.( حكمއަޅުތަކުންގެމައްޗަްށ     =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެކަލާނެގ

   ލެއްވިޔަސް.تو بَت   =  ްދެއްވިޔަސ . َعذابނުވަތަ އެކަލާނެގ އެީމހުންނަށ       

 = .ެފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަީކ އަނިާޔވެރިންނެވ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 مددބޭަކލުންގެ  مالئكةންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުަގއެވެ. ފައިބާވަަޑއިގަންނަވާ ތިްނހާސް  مؤمنއެއީ ަކލޭގެފާނު  (124)

ދެއްވުމުން ކަލޭމެނަށް ނުފުދޭނެހެއްޔެވެ؟ )ިމހެން ވިދާޅުވިހިނދުެއވެ. އެީއ  مددކަލޭމެނަށް  َربّ އަކުން ކަލޭމެންެގ 

 ހަނގުރާމައިެގ ދުވަހެވެ.( بدر

ވެިރވެއްޖެއްާޔ އެމީހުްނެގ  تقوىއާއެކެވެ. )ފުދެެއވެ.( ކަލޭމެްނ ކެތްތެިރވެއްޖެއްާޔ އަިދ ކަލޭމެން  (125)

ކަލޭމެނަށް ހަނގުރާމައަްށ ތައްާޔރުެވވިގެްނ  َربّ އަވަސްކަމާިއ ރުޅިެވރިކަމާއިއެުކ އަުތވެއްޖެއްާޔވެސް ަކލޭމެްނގެ 
 ދަދަުކން ކަލޭމެނަށް މަދަދުުކރައްވާނެެއވެ. ނިޝާންކުރެވިގެންާވ ފަސްހާްސ މަލާިއކަތް ބޭަކލުންގެ މަ

ން( ނަްށާވ  مؤمنފުޅު( އެއީ ކަލޭމެްނ ) وعدެގ  َمددއަދި އެކަްނ )އެަބހީ ަމލާއިކަްތ ބޭަކލުންެގ  (126)

ނުލައްވަެއވެ.  الّلوއެއްކަމުގައްާޔއި އަދި ަކލޭމެންގެ ހިތްތަަކށްވާ ހަމަޖެހުމެއް ކަމުަގއި މެނުވީ  خَبއުފާވެރިކަމެްއގެ 

 ންކަމުގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ.  حضرةގެ  الّلوވަންތަ  حكمةވަންތަ  عّزةދެއްވުންވަީނ ހަމައެކަިނ  نصر)އަދި އެކަމަކު( 

ނޑައިލުމަށްޓަަކއެވެ.  نصر الّلوހަނގުރާމައިގާ ަކލޭމެންނަށް  َبْدر)  (127) ދެއްވީ( ކާފަރުންގެ އެއްކޮޅު ކަ
)އެހަނގުރާަމއިާގ ކާފަރުންެގ ބޮޑެތި އެތައްބަޔަުކ މަުރވެ ދިޔައެވެ.( ނުވަަތ އެމީހުްނ އެޭދއެދުން ނުފުދިެގްނ 

ނާފަތިޮކްށ ންމަރާ ސުން مؤمنގެއްލުމާއި ާނކާމިޔާބާއިގެން އެނބުރި ދިއުމަށްަޓކައެވެ. )އެމީުހން އެދިގެންތިބިއެދުމަކީ 
 ދެރަކޮށް އެމީހުްނ ކާމިޔާުބ ކުރުމަށެވެ. މިއިްނ އެްއވެސް ކަެމއްނުވިއެވެ.( 

  ެތަކެއްވެެއވެ. މިތާ ލިޔެވިފައި އެވަނީ ޭއގެތެރެއިްނ  إختالفގައި  ترمجةދަންނައެވެ. މިއާޔަތްތަކުގ

ވުމެއްގެ ސަބަބުްނ  خالفނަށް ހެދުނު ން مؤمنހަނުގރާމައިެގދުވަހު  ُأْحدُ ގިނަބޭކަލުން ބުަރވެލަްއވާގޮތަށެވެ. ދެންފަހެ 

ހަށިކޮޅަށްވެްސ އަނިާޔ ތަކެްއ  طاىرގެ  َرسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمއަށް ގެްއލުންތަކެްއވެ ސީާދ  لشكرންގެ  إسالم

ފުޅަކުްނ ދެން މިއަންަނ އާޔަްތ  دعاءލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ކާފަރުްނގެމައްޗަްށ ުކރެއްވުުނ 

  والّلو أعلمގަިއވިއެވެ. ބާވައިލެްއވުނުކަމު

 تَ ْنِفيذއެްއ ހިންާގ  حكمތަކުންނާމެދު ތިމަްނަރސްކަލާނެގ އެންެގިވ  خلقކަލޭގެފާނަްށ )ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (128)

 توبةއެްއ ނުވެއެވެ. އެީއ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އެަކލާނގެ  حكمކުރެއްވުންމެނުވީ.( އަޅުތަކުންނާބެހޭ ކަންކަމުގެ 

ދެއްވާދެންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނީ އަނިޔާެވިރ  عذابލައްވާދެންނެވެ. ނުވަތަ އެަކލާނގެ އެީމހުންނަށް 

 ބައެކެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ެއަށެވެ. الّلوެވގެންވަީނ  خاصّ އަދި އުޑުތަކުގައިާވހާތަކެިތ މިލްުކވ        = 

 އަދި ބިމުގަިއވާހާތަކެްއޗާއި.   =  .ެއެަކލާނެގ ފުއްަސވައެވ    =  އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެަކލާނެގ

  އަޅަކަށް.  =  ދެއްވަެއވެ. َعَذابއަދި އެަކލާނެގ     =  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ

 އަޅަކަށް.       =  ިލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلوއަދ

 ކަލާނގެއެވެ.     = ެޭއ އީމާންެވއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!      =  ކަލޭމެްނ

 !ރިބާނުކާށެވެ.        = .ްބައިބަޔަްށ ގިަނވާގޮތަށ     =  ެވރިވާށެވެ.!  تقوىއަްށ  الّلوކަލޭމެްނ

      = ޯ؟ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވޭތ      = ިކަލޭމެން ނަރަކައަށް ބިުރވެތިވާށެވެއަދ! 

    = .ާެއ ައލިފާން ތަްއޔާރުުކރެވިފަިއވ     = .ްކާފަރުންނަށ      =  އަިދ

 އަށް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ! الّلوކަލޭމެން   =  ިއަށް )ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!( َرسولއަދ    

     =  ްަލއްވައިތޯ. رمحةަކލޭމެންނަށ      !.ެއަިދ ކަލޭމެްނ ައވަސްވާށެވ       = 

 ން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ  =   ފާފަފުއްސެވުމަށް.  = ).ެއަދި ސުވަރުގެއަށް )އަވަްސވާށެވ 

          = .ާއެތާނގެ ފުޅާމިން އުޑުތަކާއި ބިންތައް ަވރުވ   =  އެތަްނ

 ތައްޔާރުުކރެވިގެްނވާ.    = ވެރިންނަށް. تقوى    = .ެއެީއ ހޭދަުކރާމީހުންނެވ   

    = )ްފަސޭހައިގަްއޔާ އުނދަުގލުގަިއ )މުދާ ގިނައިރަާށއި މުދާ މަދުިއރުވެސ     

    =  އަިދ އެީއ ރުޅިމަޑުކޮށް މައިތިިރކުރާމީހުންނެވެ. )ކުޅަދާނަވެގެންވާ ވަގުުތ ރުޅިނައިްސ ޭއގެ އަސަރުަތްއ

 ހިފަހައްޓާ ީމހުންނެވެ.(        =  ްކުރާމީހުންެނވެ. َعُفوءއަދި ެއއީ މީސްތަކުންނަށ    

     =  ިލޯބިެވވޮިޑގަންނަވައެވެ.  الّلوެތރިންނަށް  إحسانއަދ = .ީއަދި އެީމހުންނަކ   

    =  ްކޮށްފިއްޔާ.ކަމެއް  َفاحشއެމީހުނ       =  ެތަކަްށ  نفسނުވަތަ އެމީހުންގ
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 އަނިޔާވެިރވެއްޖެއްޔާ.    =  ްހަނދާންކުރާމީހުންނެވެ. الّلوއެމީހުނ         =  ައިދ

  ٌْ އެމީހުންގެފާފަފުއްސެވުމަށްއެމީހުްނ ދަންނަަވއި.     = އަިދ ފާފަފުއްސަވަީނ ކާުކހެއްެޔވެ؟  

  = މެނުވީ. الّلو      =  / .ެެވ ނުތިބެއެވެ. قائمއަދި އެމީހުން ދެމިުނތިބެއެވ      = 

 އެމީހުން އެކުރާކަެމއްގެމަތީގަިއ / ުކރާ ނުަބއިކަމެއްަގއި.(      =  حالއެމީހުންނަްށ އެނޭގ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަށެވެ. އެަކލާނެގ  الّلوވެގެންވަނީ ހަަމ  ِمْلكُ ވެ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިވާނަަމ ވާާހއެއްޗެްއ  (129)

 عذابއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ެއކަލާނެގ ފުއްަސވައެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ 

 ެލއްުވން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.  رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلوދެއްވައެވެ. އަިދ 

އިބަޔަްށ ގިނަާވގޮތަށް ިގނަކޮށްކޮށްގެން ަކލޭމެން ރިބާނުކާށެވެ. އަިދ ެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ. ބަ إْيانއޭ  (130)
 އަށް ިބރުވެތިވާށެވެ. އެއީ ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާުބުވމަށްޓަކައެވެ.  الّلوކަލޭމެން 

 تقوىއަދި ކާފަރުންނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރުކުެރވިފައިވާ އަލިފާނަށް )ނަރަކައަށް( ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެވެ!  (131)

 ވާށެވެ! ވެރި

 ލެްއވުމުގެ އެދުމުގައެވެ.  رمحةއާއަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ! އެީއކަލޭމެންނަށް  َرسولއަށާއި  الّلوއަދި ކަލޭމެން  (132)

ން ފާފަފުއްސެވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެެވ! އަދި އެތާނގެ ފުޅާމިްނ  حضرةގެ  ربّ އަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  (133)
)ނުވަތަ ތަނަވަސްކަން( އުޑުތަކާިއ ބިންތަުކގެ ތަނަަވސްކަމާއި ެއއްފަދަވެގެންާވ ސުަވރުެގއަށް )އަަވްސ 

 ވެރިންނަްށޓަކައެވެ.  تقوىވެގަންނާށެވެ!( އެތަން ތައްާޔރުކުެރވިގެންވަީނ 

ެގ  الّلوކަމުގައިވެސް(  فقًنސޭހަމަކާއި އުނދަގުލުަގއި )ނުވަތަ ތަނަވަސްކަމާއި ވެރިންނަކީ ފަ تقوىއެ  (134)
މަގުގައި ހޭދަކުރާމީހުންނެވެ. އަދި ެއއީ ރުޅިެވރިކަން ަކިއލާމީހުންނެވެ. އެބަީހ ކުޅަދާނަވެގެންވުމާިއ އެުކވެްސ 

ކުރާމީހުންނެވެ.  معافކުރާމީހުންނެވެ.  عفوءރުޅިވެރިކަްނ ހިފަހައްޓާީމހުންނެވެ. އަިދ އެީއ މީސްތަކުންެގ ކިބައިން 
 ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ.  الّلوތެރިންނަށް  إحسانއަދި 

އަްށ  نفسކަމެއްުކރެވިްއޖެއްޔާ ނުވަަތ އަމިއްަލ  فاحشއަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންނަށް  (135)
ކުރާމީހުންނެވެ. ދެން އެީމހުން އެީމހުންގެ ފާފަތަްއ  ِذكرއަށް  الّلوހަނދާންކުރާީމހުންނެވެ.  الّلوއަނިޔާވެިރވެވިއްޖެއްާޔ 

މެނުވީ ފާފަފުއްސަާވނީ ދެން ކާކުހެްއޔެވެ؟ އަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންަންށ  الّلوފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވަެއވެ. އަދި 
އަަވސް އަަވހަްށ  ؟އެމީހުންނަށް އެކުެރވުނު ފާފައިގެމަތީ ދެމިނުިތބޭމީހުންނެވެ. )އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ  حالއެނގިތިބޭ 

 ާވ މީހުންނެވެ.( رجوعއަށް  حضرةގެ  الّلوވެ  توبة
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއެީމހުން ދަންނަެއވ    =  އަކީ. جزاءއެމީހުންެގ     =  ެގ  َربّ އެމީހުންެގ

 ން ފާފަފުއްސެވުމެވެ. حضرة   =  ިަބގީޗާތަކަާކއި / ުސވަުރގެތަކާއި.އަދ           = 

 އެތަންތާނގެދަށުން އާރުތައްދެމޭ.      = .ެއެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވ   =  ިއަދ

 އެކެވެ. نعمةރަނގަޅު        =  )ޮކުރާމީހުންގެަދރުމަ. عمل)ހެޔ     =  ޭއ(

 مثال -ގޮތްތަކެއް  =  ވެރިންނޭވެ!( ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެކުރިްނ ވޭތިވެ ހިނގައްޖެއެވެ. أىلކަމުގެ  إْيان

ތަކުެގ ީމހުްނ  أّمةންނާއި އެބޭަކލުންނާއިމެުދ ެއ  َرسولތަކަްށ ފޮނުވުުނ  أّمة)ެއއީ އިސްވެދިަޔ  –ތަކެއް 
  ކަންކުރިގޮތާިއ އޭެގ ނަތީޖާތަކެވެ.(     =  !.ެަފހެ ަކލޭމެްނ ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ހަދައިަބލާށެވ

    = !ެދެްނ ކަލޭމެްނ ދެކިބަލާެށވ    = .ްވީ ކޮންފަދައަކުންކަނ       = 

 ދޮގުކުރާމީހުންގެަފހުކޮޅު. / އެމީހުންެގ ނިމުން.      =  ވެދިަޔ ވާހަކަަތަކީކ  بيانިމ

 އެެކވެ. بيانމީސްތަކުންނަށްވާ     =  ިެއކެވެ. وعظ نصيحةއަިދ ތެދުމަގާއ     = 

ންނޭވެ.  يؤيٍންނޭވެ.( އަދި އޭ  أصحابގެ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلم)އޭ  =   ވެރިންނަށްވާ. تقوى

  ނުވާށެވެ. َضِعْيفُ ކަލޭމެން ބަލިކަިށވެ    = .ެއަދި ކަލޭމެން ހިތާމަނުުކރާށެވ       އަިދ

 މަތީބަޔަކީ ަކލޭމެންނެވެ.     =  ީންކަމުަގއިވަންޏާ. مؤمنކަލޭމެްނނަކ      = 

ނޑި ފާުރވަންޏާ. َزَخمކަލޭމެންނަށް     ޖެހެްނާޏ / ކަލޭމެްނ ތަންތަން ކެ      =  ފަެހ

 ވުންވެއެވެ. َزَخمންނަށްވެސް( ކަތިވުމާ  مشركހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށްވެސް )    .ްހަމައެފަދައިނ   

  =  ެތައް( َواِقعة ގެ ަހގނުރާމަފަދަ أحدގެ ހަނގުރާމަޔާ  َبْدر އެބަހީ ތައް َواِقعةއަދި އެދުވަސްތަްއ )އ  

   = .ެތަކުރާރުވާގޮތަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަްނކަން ލައްވަމެވ     = .ިމީސްތަކުންގެމެދުގައ 

      =  ދެނެވޮޑިގަތުްނ ފާޅުކުރެއްުވމަށެވެ. الّلوއަިދ އެީއ   = .ްއީމާންީވ މީސްތަކުނ 
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      =  ެްނ ހިއްެޕވުމަށެވެ. َشِهْيدُ އަިދ ަކލޭމެންގެތެެރއިން އެކަލާނގ     =  އަިދ

 ނުގަންނަވަެއވެ.ލޯބިވެވޮޑި  الّلو    = .ްއަނިޔާެވރިންނަށ         =  އަިދ

 ކުަރއްާވ ސާފުކުެރއްވުމަށެވެ. طاىرއެމީހުްނ  الّلو تعاَلކުރަްއވާ އެމީހުންެގ ފާފަތަކުން  إمتحانއީމާންވީ މީސްތަކުން. 

        =  ޮކުރެްއވުމަށެވެ. باطلތައް އުނިުކރައްާވ  عملއަދި އެަކލާނެގ ކާފަރުންެގ ެހޔ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެވެ. ފާަފ  مغفرةން އެމީހުންނަށް  حضرةގެ  َربّ އެމީހުން ދަންނައެވެ. އެމީހުްނގެ ޖަޒާއަކީ އެީމހުންގެ  (136)

 حالފުއްސެވުމެވެ. އަިދ އެތަންތާނގެދަށުން އާރުތަްއ ދެމޭ ަބގީާޗތަކެވެ. ސުަވރުގެތަކެވެ. އެމީހުން އެތާ ދެމިތިޭބ 

 އަދި އޭެގ ަދރުމަ ރަނގަޅުވެގެން ެވއެވެ. جزاءގެ  عملކުރިމީހުންެގ  عملގައެވެ. އަިދ ހެޮޔ 

ންނޭވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ  أصحابގެފާނުންގެ  زلّمدކޮށް  خاصّ ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ. / ނުވަތަ  إْيان)އޭ   (137)
ތަކާިއ ެއ  أّمةތަެކްއ ގޮތްތަކެްއ އަދި ކަންތައްތަކެްއ ިއސްވެހިނގައްޖެެއވެ. )އެީއ އިސްވެދިަޔ  مثالކަލޭމެންގެކުރިްނ 

. ތެދުެވރިންނަށް ކާމިޔާުބެވ ންނާއިމެދު ކަންތަްއ ހިނގާިދޔަޮގތާއި އަދި އޭެގ ނަތިޖާއެވެ َرُسولތަކަށް ފޮނުއްވުނު  أّمة
ެއވެ.( ފަެހ ކަލޭމެން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނާގވެ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ  سّنةގެ  الّلوދޮގުވެރިން ހަލާުކވެދިޔައީެއވެ. އެއީ 

ަެ ފަހުކޮޅު  އެމީހުންެގ ނިމުން ވެގެން ދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ނިކަްނ  –ހަދާބަލާށެވެ. އަދި ޮދގުކުރާމީހުްނގެ
 ލިބިގަންނާށެވެ. عَبةދެކެބަލާށެވެ. 

ގެ ިފލާވަޅުތަކެކެވެ.( އަދި ެއީއ  عَبةެއކެވެ. ) بيانއިސްވެދިޔަ ާވހަކަތަކަކީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްާވ  (138)
 އެކެވެ.  وعظ نصيحةވެރިންނަށްާވ ތެދުމަގާއި  تقوى

ންކަމުަގިއ  مؤمنއަދި ކަލޭމެން ަބލިކަށިވެ ެދރަބަޔަކަްށ ނުވާށެވެ. އަދި ހިާތމަނުކުރާށެވެ. ކަލޭމެންނަކީ  (139)
 ވަންޏާ މަތީބަޔަީކ ކަލޭމެންނެވެ. 

ންނަށްވެސް( ހަަމ  مشركއެ  يعىن) –ވުމާއި ފާުރވުންތައް ވަމުންދާިއރު އެމީހުްނނަށް  َزَخمْ ކަލޭމެންނަށް  (140)
 واقعةހަނުގރާމަފަދަ  أحدހަނުގރާމަ  َبْدرވުމާއި ާފރުވުްނ ލިބެމުންދެއެވެ. އަދި އެުދަވސްތަކަކީ ) َزَخمއެފަދައިން 

ވާގޮތަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލައްާވ ކަްނކަމެވެ. )ެއއްފަހަުރ ެއއްބަޔަަކްށ  تكرارތަކަކީ( މީސްތަކުންެގ މެދުަގއި 
 مؤمنެލްއވީމެވެ. އެންމެފަުހެގ ހެޮޔ ނަތީާޖ އޮންނާީނ ކާމިޔާބުވެ އަނެއްފަަހުރ އަނެއްބަޔަކަްށ ކާިމޔާބުވާގޮތަްށ 

ދެނެވޮޑިގެންފައިވާކަން ހާމަކުެރއްވުމަށާއި އަިދ  الّلوންނަކީ ކޮންބައެއްަކން  مؤمنންނަށެވެ.( އަދި އެއީ ކަލޭމެންކުރެ 
 ވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ. ލޯބިވެ الّلوން ލެއްވުމަށްޓަަކއެވެ. ައދި އަނިޔާެވރިންނަށް  شهيدކަލޭމެންގެތެރެއިްނ އެަކލާނގެ 

ުކރައްާވ  طاىرއެމީހުން  تعاَل الّلوުކރަްއވައި އެމީހުްނގެ ފާފަތަކުން  إمتحانއަދި އެއީ އީމާންީވ މީސްތަކުން  (141)
 ުކރެްއވުމަށެވެ. باطلތައް އެކަލާނގެ އުނިުކރައްާވ  عملސާފުކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި ކާަފރުންގެ ހެޔޮ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = އަދި ކަލޭމެން ހީކުރަީނހެއްެޔވެ؟       = .ްކަލޭމެން ުސވަރުެގވަނުމަށ      

  =  ިގެ ދެނެވޮޑިގަތުން )ހާމަނުކުރަްއވަނީސް( الّلوއަދ     =  ްجهادކަލޭމެންގެ ތެރެއިނ 

 ކުރިމީހުން.      = ( ްبَيانއަދި އެކަލާނގެ ެދނެވޮޑިގަތުމުގައިވާ ކެތްެތރީނ )ްނުކުރައްވަނީސ 

   = ( ވީުމއެވެ. مؤمنއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެްނ )ްނ       =  މަުރވުމަްށ އެދޭކަމުގަިއ

  ވުމަށް އެދޭކަމުގައި( شهيد)    =  އެޔާ ބައްަދލުވުމުެގކުރިން )އެބަހީ ހަނގުރަމަާޔ

  ބައްދަލުވުމުގެުކރިން( ުނވަތަ މަާރއިބައްދަުލވުމުގެ ކުރިން.   =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން އެަމުރ

 ހަނުގރާމައިަގއެވެ.( أْحدُ )އެއީ  –ދުއްޓެވެ.      =  َحالُ ކަލޭމެން ބަލަބަލާތިިބ .      

  ނުވެެއވެ. زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަދި  =  = ބޭކަލަކު ކަމުަގއިމެނުވީ. َرُسول       = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ކުރިްނ އިްސވެގޮސްފަިއވެއެެވ.     = ބޭކަލުން َرُسول.      = 

  އަޅެފަހެ ެއކަލޭގެފާނުންައވަހާަރވުމުން    =  ެވވުމުން. قَ ْتلُ ނުވަަތ    =  ކަލޭމެްނ ފުރޮޅިގަންނަންީވ

 / ފުރޮޅިގެންދާންވީ ހެއްޔެވެ.        = .ްކަޭލމެންގެ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަށ    ިއަދ

 ފުރޮޅިގެންދާމީހާ.    = )!ެއޭނާެގ ދެފުންނާބުމައްޗަްށ. )ދަންނައެވ         =  އޭނާއަްށ

 އަކަށް ެގއްލުމެްއ ނުކުެރވޭނެއެވެ. الّلوއެއްވެސްގޮތަކުްނ       =  الّلوއަދި ނިކަްނހުެރ 

  ޖަޒާދެއްވާހުއްޓެވެ. )ހެޔޮަދރުމަދެއްވާ ހުއްޓެވެ.(    = ކުރާމީހުންނަށް. شكر     

  =  ްއަކަްށ ނުެވއެވެ. )ވާނޭކަމެއްނޫނެެވ.( نفسއެްއވެސ    =  ެއެްއ މަުރވުން. نفسއ  

     = ގެ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ. الّلو        = ެނޑައަޅުއްވާ އެކަލާނގ ލިުއއްވިފޮތެްއ  އަޖަލުތައް ކަ

  ވެއެވެ.  = .ާއަދި އެދޭމީހ      = .ްދުނިޔޭގެ ބޭނުންތައ     = 

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާޔަށް އެތަނުން ދެއްާވހުށީމެވެ.  = .ާއަދި އެދޭމީހ    = ގެ  آخرة

  .ثواب      = .ެތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް އެަތނުން ދެއްވާހުށީމެވ          = 

ދެއްވާހުށީމެވެ. )ހެޔޮދަރުމަާޔ  َجزاءކުާރމީހުންނަށް  شكرއަދި ނިކަންހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް 
 ޖަޒާދެއްވާހުށީމެވެ.(     =  ްން(  َنىبُّ ްނ ހެއްެޔވެ؟ )ަވރަށްގިަނ  َنىبُّ އަދި ކިަތއ        = 
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 އެބޭކަލަކާިއއެކު ހަނގުރާމަުކރީ.     = ވެިރ ގިނަ އަޅުވެރިން. تقوىވެިރ  علم      =  ފަެހ

 އެބޭކަލުްނ ދެރަެވ ަބލިކަށި ުނވެއެވެ.      =  އާިއ އެިޅ  َزَخمެއބޭކަލުންނަށް ދިމާިވ ކަންކަމުްނ )ީވ

   ވޭނުން(  = ގެމަގުގައި.  الّلو     =  ްނުވެެއވެ. /  َضِعْيفُ އަދި އެބޭކަލުނ

 ދެރަނުވެއެވެ.       =  ންނަށް ބޯނުލަބަެއވެ.(  عُدوّ އަދި އެބޭކަލުްނ ދަށް ުނވެއެވެ. )ދެރަެވ    

     =  ްލޯބިވެވޮޑިގަްނނަވައެވެ.  الّلوއަދި ކެތްތެރިންނަށ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެނެވޮޑިގެންވާަކން ފައުޅުނުކުރައްވަނީްސ އަދި ަކލޭމެންކުެރ  تعاَل الّلوކުރިމީހުްނ  جهادއަދި ކަލޭމެންުކރެ  (142)

 ނުުކރައްވަނީްސ ކަލޭެމން ސުވަުރގެ ވަނުމަްށ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟  بيانދެެނވޮޑިގެންވާކަން  الّلوކެތްތެރިން 

ކަމުަގިއ ވުމަށް( އެދޭބަޔަުކ  شهيدއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ހަނުގރާމަާޔ ބައްދަުލވުމުގެުކރިން ަމުރވުމަށް ) (143)
ހަނގުރާމައަްށ ނުދެވުނު މީހުްނ ތިބީ ހަނުގރާމައެްއ ދިމާވުމަށް އެިދއެދިކަމުގަިއ  بدرކަލޭމެން ވީމުެއވެ. )

ވުމަށެވެ.( ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެންނަށް ެއކަން ފެނުނެެވ.  شهيدބުނެވުނެވެ. އެީއ ހަނގުރާމަކޮްށ 
دަގއެވެ. )އެީއ  حالއެވެ. ެއއީ ަކލޭމެްނ ބަލަބަާލ ތިިބ ވެގެންދިޔަ شهيدމީސްތަކުންގެތެރެއިްނ ބަޔަކުމީހުްނ   أح

 ހަނގުރާމަިއގެ ދުަވހުގަެއވެ.(

ބޭކަލަކު ކަމުގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  َرُسول( ައކީ صّلى لّلو عليو وسّلم) زلّمدއަދި  (144)
 قتلފަެހ އެަކލޭގެފާނު އަވަާހރަވުމުްނ ނުވަތަ ބޭކަލުން ިއސްވެގޮސްފަިއެވއެވެ. އަޅެ َرُسولއެކަލޭގެފާނުންެގ ުކރިންވެްސ 

  ُمْرَتدُّ ދޫކޮށް  إسالم دينވުމުން ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމަްއޗަށް ުފޮރޅިގަންނަންވީ ހެއްެޔވެ؟ )
ވާީމާހ   ُمْرَتدُّ އެބަހީ ދީްނ ދޫކޮްށ  –( އަިދ އެމީަހކު އެމީހަކުެގ ދެފުންނާބުމައްޗަށް ފުރޮޅިގަންނަމީހާ ؟ވާންވީހެއްެޔވެ.

އަށް ެއއްެވސް ގެްއލުމެއް އުނދަގުލެްއ ނުުކރެވޭނެއެވެ. )ވާާހ   الّلو)ދަންނައެވެ!( ފަެހ އެފަދަމީހާގެަފރާތުން 
ވެތިިބ  ثاِبتެވރިންނަށް )ދީންމަީތ  ُشْكرُ ގެއްލުމަކާިއ އުނދަގުލެްއ ވާނީ ހަމަ އެމީހަކަށެވެ.( އަދި 

 ދެއްވާުހއްެޓވެ.  َجزاءހެޔޮ  تعاَل الّلوކިޔަމަންތެރިންނަށް( ނިކަންުހރެ 

ފުޅަށް މެނުީވ މަރުނުވާެނއެވެ. )މަުރވުމަީކ އޮތްކަމެްއ ނޫނެވެ.( ެއީއ  إذنެގ  الّلوެއްއ  نفسއަދި ެއއްވެްސ  (145)
ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތުގައިވާގޮތެވެ. އަިދ ދުނިޔޭގެ ބޭނުންތަާކއި ތަެކިތ   އަޖަލުތަްއ  الّلوއަކަށްވެސް  نفسކޮންމެ 

އެދޭީމހާއަްށ  ثوابގެ ަދރުމަޔާ  آخرةއެދޭމީހާއަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދުނިޔެއިްނަް އޭނާއަްށ ެދއްވާހުށީމެވެ. އަިދ 
 شكرންރަސްަކލާނގެއަްށ ދެއްާވހުށީމެވެ. އަިދ ނިކަންުހެރ ތިމަ ثوابތިމަންރަސްކަލާނެގ އެތަުނގެ ަދރުމަޔާިއ 

 ދެްއވާހުށީމެވެ. )ހެޔޮދަރުމަާޔ ޖަޒާދެއްވާުހށީމެވެ.( َجزاءކުރާމީހުންނަށް 

ްނވޭހެއްެޔވެ؟ އަިދ  نىبُّ ވެިރ އަޅުވެރިްނ ހަނުގރާމަކުިރ ކިތައްކިަތއް  تقوىެވިރ  علمއަދި އެބޭަކލުންނާއިއެުކ  (146)
އާިއ އެޅި ވޭނުން( އެބޭަކލުން ދެަރވެ ބަިލކަށި ނުވެެއވެ.  َزَخمގެމަގުގައި އެބޭަކލުންނަށް އެދިމާވިކަންކަމުްނ )ވީ  الّلو

ނުވެއެވެ. )ފުކެއްވެސް ހިްތވަރުން ދެރަުނވެއެެވ.  ذليلންނަށް ބޯލަނބައި  َعُدوُّ ވެ  ضِعْيفُ އަދި އެބޭކަލުން 
 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ. الّلوއެވެ.( އަިދކެތްތެިރންނަށް ކަންމަތީ ތިއްެބވީ ثابتކެތްތެރިވެވަޑަިއގެނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ެއަިދ އެބޭަކލުންެގ ބަސްނުެވއެވ      =  އެޭބކަލުްނ ވިދާޅުވުންމެނުވީ. )ދެންނެވުްނ

 މެނުވީ(  =  ެއެވެ! َربّ ޭއ އަޅަމެންގ        =  !ެއަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާަފ ފުއްސަވާނޭދވ

           =  އަދި އަޅަމެންގެ ކަންކަމުަގއި އަޅަމެން އިސްރާފުުކރިކަންތަކާިއ )އަޅަމެން ުކިރ ބޮޑެިތ

  ފާފަތަކާއި(  =  !.ެއަދި އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތައް ސާބިތުކުރައްވާނދޭވ    =  ްއަދި އަޅަމެނަށ

ދެއްވާނދޭވެ.!  نصر          = .ްކާފަރު މީސްތަކުންގެމައްޗަށ      =  ެالّلوފަހ 

  އެބޭކަލުންނަށް ެދއްވިެއވެ.    =  ެއެވެ.( كاميابއާިއ  نصرންގެމަްއޗަށް  َعدوّ )އެއީ  ثوابދުނިޔޭގ  

       =  ަދރުމަ ރަނގަުޅވެގެންވެެއވެ. ގެ آخرةއަިދ         =  އަިދ

 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوތެރިންނަށް  إحسان     =  ޭވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! إْيانއ   

      = .ާކާފަުރވީ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެރިވެއްެޖއްޔ    =  އެމީުހްނ

 ކަލޭމެން އަނުބރާ ރައްދުުކރާނެއެވެ.      = .ްކަލޭމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަށް. ކާފަރުކަމަށ 

  .ެދެން އޭރުން ަކލޭމެން އެނބުިރގެން ހިނަގއިާދނެއެވ    =  ގެްއލި ަހލާކުެވގެންާވ

ބަޔަކުކަމުގައިެވގެން.   = އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟     = އެއީ ކަލޭމެންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ. الّلو 

  = .ީއަިދ އެކަލާނގެއ      = ަފރާތެވެ.ެދއްވުމުގަިއ އެންމެެހޔޮވެގެންާވ  نصر  = 

 ނިކަންހުރެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަލއްވާހުށީެމވެ.      = .ްކާފަރުީވ މީހުންެގ ހިތްތަކަށ 

   = .ްބިރުވެރިކަނ       =  ކުރިކަުމގެ ސަބަބުން. شريكއާއި  الّلوއެމީހުްނ       

 = .ިއެތަކެއްޗަށް ބާަވއިލަްއވާފައި ނުވާ ަތކެއްޗާއ      =  ްއެއް. / އެއަްށ އަޅުކަންކުރުްނ  دليلއެއްވެސ
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  އެއް. ُحّجةހުއްދަވާނެ ެއއްވެްސ     = .ެއަދި އެމީހުންގެތަނަީކ ނަރަކަެއވ  =  އަިދ

  ނުބައިވެގެންވެެއވެ.     = .ްއަނިޔާވެިރން ގޮސްތިބޭތަނ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 تقوىވެިރ  ِعْلمُ ބޭކަލުންގެ އަރިހުަގއި ހަނގުރާމަުކރެއްިވ  نىب يعىن -ންގެ  َربّاِنُّ އެބަީހ  –އަދި އެބޭަކލުންގެ  (147)

ވެރި އަޅުވެރިންެގ ބަސްފުޅުގަިއ އެބޭަކލުން މިފަދައިން ެދންނެވުން މެނުވީ ުނވެއެވެ. އެބޭކަލުްނ ދެންނެވިއެެވ. 

އެވެ! އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުްއސަވައިދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ކަންތަުކގައި އަޅަމެްނ  َربّ އޭއަޅަމެންގެ 
ިދ ބޮޑެތި ފާފަތަްއ( ވެްސ ފުއްަސާވ ދެއްވާނދޭވެ! އަިދ އަޅަމެންެގ ކުިރ އިސްރާާފއި )އެބަީހ އަޅަމެންެގ ކު

 ދެއްވާނޭދވެ!  نصرފައިތިލަތައް ސާބިތުުކރަްއވާނދޭވެ! އަިދ ކާފަުރ މީސްތަކުންގެަމއްޗަށް އަޅަމެނަށް 

އާއި ކާމިޔާުބ  صرنންގެމައްޗަށް  َعُدوُّ އެބޭކަލުންނަްށ ދުނިޔޭގެ ސަވާބު ެދއްވައިިފއެވެ. ) الّلو تعاَلދެންފަހެ  (148)

 ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوތެރިންނަށް  إحسانގެ ދަރުމަ ާމ ރަނގަޅުެވގެންވެެއވެ. އަދި  آخرةދެއްވައިފިއެވެ.( އަދި 

އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެްނ ކާފަރުންނަްށ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެްއޔާ އެީމހުން ަކލޭމެންެގ  (149)
މައްޗަށް ކަލޭމެން އަނބުރާ ގެންދާނެއެވެ. )އެބަހީ އަލުްނވެސް ކަލޭމެން ކާަފރުކަމުގެ ތެެރއަްށ ފުންނާބުތަކުގެ 

 ގެންދާނެއެވެ.( ދެން ޭއރުން ަކލޭމެން އެނުބރިދާނީ ގެްއލިަހާލކުވެގެންާވ ބަޔަކުެގ ގޮތުަގއެވެ.

ދެއްވުުމަގިއ  نصرނެގއީ އެވެ. އެކަލާ الّلوއަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ ަކލޭމެންގެ ަސހަރޯެވރިއަީކ ހަމަ  (150)

 އެންމެހެޔޮވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ. 

އެްއ  حّجةކުރުން ހުއްދަވާެނކަމުގެ އެްއވެސް  شريكއާއި ބައިވެރިކޮށް  الّلوއަދި ކާފަރުވީމީސްތަކުން އެީމހުން  (151)

މުެގ ސަބަބުްނ އާއި ަބއިވެިރކޮށް ހަމަހަމަކުިރކަ الّلو -ކުރިކަމުެގ ސަބަބުްނ  شريكއެއްނެތް ތަެކއްޗާިއ  دليل

ދުވަހުްނ އެީމހުންެގ ޖާގަޔަީކ  قيامةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންެގ ހިތްތަކަްށ ިބރުވެިރކަން ވަްއދަވާހުށީމެވެ. އަިދ 
 ނަރަކައެވެ. އަިދ އަނިާޔވެރިން ގޮސްތިބޭ ޖާަގއިގެ ހުިރ ނުބަިއކަމާއެވެ!
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްކަލޭެމންނަށް ތެދުކޮށްދެއްވައިފިެއވެ. الّلو تعاَلއަދި ހަމަކަށަަވރުނ    =  އެކަލާނެގ

  ފުޅު. وعد  =  ާގައެވެ.( ميدانގެ  أحدކުރަމުންދިޔަހިނދު. )އެއީ  قتلކަލޭމެން އެމީހުންމަރ 

    =  ފުޅަށް. إذنَ ެއކަލާނެގ       = .ްނޑިވެ ނާކާމިޔާބުވެއްަޖއުމަށްދާންދެނ   ކަލޭމެްނ ފި

     = ( ެِخاَلفُ އަދި ކަލޭމެން ދެބަސްވ )ެވ      = ( ިأمرގެ  الّلوކަންތަކުގައ )ިފުޅާއ    = 

  އަދި ަކލޭމެން ުއރެދި.      = .ުަކލޭމެންަނށް ދެއްކެވުމަށްަފހ      =  ކަލޭމެްނ

  ަކލޭމެންގެތެރޭގަިއވަނީ. =  މުދާ. َغِنْيَمةލޯބިކުާރ ކަންތައް.        =  ދުިނެޔ

  އަދި ކަލޭމެންގެތެޭރގައިެވއެވެ. =  އަށް އެދިގެން ދިޔަމީހުންނެވެ.( َغِنْيَمةއެދޭމީހުންނެވެ. )އެއީ 

     = ވެތިބިމީހުންނެވެ.( قائمއެދޭމީހުން. )އެއީ ދުނިއުކަން  آخرة     =  ދެން އެކަލާނެގ

 އަނބުަރއިލެްއވިއެވެ.ކަލޭމެން    .ިއެމީހުން ފިޔަވައ      ްކުރެްއވުމަށް. إمتحانކަލޭމެނ     

  =  ްކުރެއްިވއެވެ. َعُفوއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށ      =  ިَفْضلُ އީ  الّلوއަދ 

 ވަންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނގެއެވެ.       = ންގެމައްޗަށް. مؤمن      =  ކަލޭމެްނ

ނޑުގަިއ ދުވެފައިދިަޔހިނދު / ނުވަަތ ަކލޭމެން މަްއަޗށްއެރިހިނދު.   ވެލިގަ       =  އަިދ

 ނުަލއެވެ.ކަލޭމެން އެަކކަށްވެްސ އެނބުިރ ބަލަިއ     =  ިާއ ަކލޭމެނަްށ  َرسولއަދ

 ގޮވާލައްީނއެވެ. ވިދާޅުވަނީއެވެ.    =  ްގަިއ ހުންނަވައިގެން. مجاعةކަލޭމެންެގ އަނެއ    = 

 ދެއްީވއެވެ. جزاءފަހެ އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް      =  ހިތާމަޔަކަށްފަހު ހިތާމަަޔކުން. )ހިތާމައިގެމައްޗަްށ

  ހިތާމައިން(    = .ިކަލޭމެްނ ހިތާަމ ުނކުރުމަށްޓަކައ        =  ަކލޭމެނަްށ

   ފާއިތުވީކަންތަކުގެމައްޗަށް.   =  މަްއޗަށާއި.އަދި ކަޭލމެނަށް ދިމާވިކަންތަކުެގ   = 

 ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. خَب الّلوއަދި        = .ެަކޭލމެންކުރާ ކަންތައްތަުކގ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ން ކުރިން މޮުޅެވ  مؤمنގައި  ميدانހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު އެ  أُُحدُ ވެގެންމިދަނީ  بيانދަންނައެވެ. މިއާޔަތްތަކުގައި 

ންނަށް ލިބުުނ  مؤمنވުމުގެ ސަބަބުން  خالفން  مؤمنގެ ައމުރުފުޅާ ބަެއއް  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمކާމިޔާބުވުމަށްފަހު 
َرُسول الّلو ީވ ކަމަކީ ންވެސް ހަނދާންކުރަން مؤمنވާހަކަކޮޅެކެވެ. ިމޒަމާނުގަިއ މިއުޭޅ  إمجاَلދެރަކަމާއި ހިތާމައިގެ ވާހަކައިެގ 

ވެއްޖެއްޔާ ގެއްލުާމ ހިތާމަޔާ މޮޅި ނުލިބިނުދާނެކަމެވެ. އެީއ  خالفފުޅާ އެއްކަމެއްގައިވެްސ  أمرގެ  صّلى الّلو عليو وسّلم
  ޝައްކެއްހުރި ކަމެއްނޫނެވެ.

........................................... 
 وعدފުޅު ތެދުކުރެްއވިއެވެ. )އެ  وعدކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ުކރެއްވި  الّلو تعاَلއަދި ހަމަކަށަަވރުން  (152)

ކަޭލގެފާުނ  އެ ދުނިެވރިންނަށްފުޅެެކވެ.  وعد ގެ ދޫފުޅުްނ ކުަރއްާވފައިވާ َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمފުޅަކީ 
ވެތިބޭށެެވ! އަުހރެމެން ެދރަީވ ކަމުަގއި ކަލޭމެނަްށ ފެނުނަްސ  ثابتަގއި  مكانވިދާޅުވިއެވެ. "ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ 

ފުޅު އެކަލާނގެ ތެދުޮކްށ  وعدކަލޭމެން ތިޔަތާ ސާބިތުވެތިބިާހހިނދަކު ައހުރެމެންނަކީ ގަދަމީހުންނެވެ." މިއެވެ. މި 
 ދެއްވިއެވެ.(

ންގެ އަތްތަކުްނ އެމީހުން މަރަމުންދިޔަހިނުދގައެވެ. ކަލޭމެްނ  مؤمنގެ އިޒުނަފުޅަށް ކަލޭމެން  الّلوއެއީ 
ނޑިވެ ދެރަެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. އަިދ  ާއެގ  نىبެވ އަދި ކަލޭމެންެގ  خالفެގ އަމުރުފުާޅމެދު ކަލޭމެްނ  الّلوފި

ންެގ  إسالمލައްވާދެން ވެ އެތަން ދޫކޮށް خالفފުޅާ  أمرފުޅަށް އުރެދިއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. )ދުނިއުކަން ތިބިމީހުްނ أمر
ވެރިވަމުންނެވެ. އެީމހުން އެތަން ދޫކޮށްލަްއވާ ހަަމ ދިއުމުން ދެން ހުރިާހ  نصرދިޔައީ ކާމިޔާބުވެ  لشكر

 مؤمنއާ އަަވހާރަީވކަމަށްވެސް ކާފަރުްނ ގޮަވއިލީެއވެ. އޭގެސަބަބުްނ  َرسولގަރަބުެވ  ميدانނާކާމިޔާބަކާއި ދިމާވީެއވެ. 

ނޑީން ކަތިާވވަރަށްުވރެ ާމބޮޑަށެވެ.( މިކަންކަން މިހެން ދިމާވީ ަކލޭމެން އެޭދ  ންގެ ހިތްތަްއ ކަތިވެގެންދިަޔއީ ކަ
އާއި ކާިމޔާބެވެ. ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ތިބީ ދުނިޔެ އެދޭމީހުންނާިއ  نصرކަންތައް ކަލޭމެނަށް ފެނުމަށް ފަހުގަެއވެ. )އެއީ 

އެދުނުމީހުންނަީކ  آخرةމުދަލާއި ދިމާއަށް ެދވުނުމީހުންނެވެ.  غنيمةއެދޭމީހުންނަކީ އެދޭމީހުންނެވެ. )ދުނިޔެ  آخرةއަދި 
ވެތިބިމީހުންނެވެ.( ދެން އެކަލާނެގ އެމީހުން ފިޔަވައި )އެމީހުންނާދުރަށް( ަކލޭމެްނ  ثابتދުނިއުކުމުގައި 

ވުމުގެ ދެރަކަްނ  خالفފުޅާއި  مرأއާގެ  َرسولކުރެްއވުަމށެވެ. ) إمتحانއަނބުރުއްަވއި ލެްއވިއެވެ. ެއއީ ކަލޭމެްނަެ 
ކުރެްއވިއެވެ. )އެަބީހ  عفوދެއްކެވުމަށެވެ.( އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގެ ަކލޭމެްނގެ ކިބައިން އެކަން 

ގެ ކަންތައް ހަމައަކަށް އަޅުއްވައިދެްއވައިފިއެެވ.  لشكرއަށް ލިބުމަށްފަހުވެސް ައލުންވެސް  لشكرގެއްލުންތަކެްއ މުޅި 
َرُسول الّلو صّلى الّلو ވެ  شهيدކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާެއވެ. އެވަގުތުކޮޅުގެެތރޭގައި ހަތްިދހަ ބޭކަލުން  عفو އެއީ އެކަލާނގެ

 ންގެ މައްޗަށް ނުހަނު އޯގާވަންަތ ކަމުެގ ވެިރ ކަލާނގެއެވެ.  مؤمنއީ  الّلوވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.( އަދި  َزَخم عليو وسّلم
ތަކުްނ ރައްކާެތރިވެގަތުމަްށ( ފަރުބަދަމަްއޗަށް އަރަްނ ދުއްަވއިގަތްހިނުދ  محلةންެގ  مشركން ) مؤمنކަލޭމެން  (153)

ނޑުމަތީ ދުްއވަިއގަތްހިނދު )ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ!( ަކލޭމެްނ  ميدانނުވަތަ  ެގ ހުސްތާނެގ ވެލިގަ
ގަިއ  مجاعةރާުތގަިއ އަނެްއ އާ އަނެްއ ފަ َرُسولހަމައެކަކަށްވެްސ އެނުބރި ފަހަްތ ަބަައްަލވައިނުއްަލއި ިދޔަިހނދު 

ގެ އަޅުތަކުންނޭ ތިމަންކަލޭގެފާނު ައރިހަށް އަންނާޭށ  الّلو - ِإََلَّ ِعَباَد الّلوހުންނަވައިގެން ަކލޭމެނަށް ޮގވާލަްއވަނީއެވެ. )
ލޭމެންނަްށ އެއްެގގޮތުން( ކަ  جزاءއާ ދޫކޮށްފާދިޔަކަމުގެ  نىبމިފަދައިން ގޮވާަލއްވަނީެއވެ. އަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ  –

ހިތާމަޔާ މޮޅިވެރިކަން މަތިމައްޗަށް އެކަލާނގެ ޖެއްެސވިއެވެ. އެއީ ވޭތިވެދިޔަތަނާމެދު ދެން ަކލޭމެްނ 
ީއ ކަލޭމެންުކާރ  الّلوހިތާމަނުކުރުމަށެވެ. އަިދ ަކލޭމެނަށް ޖެހުުނކަންތަކުގެމައްޗަްށެވސް ހިތާަމ ނުކުރުމަށެވެ. އަިދ 

 ކަލާނގެއެވެ.ދެނެވޮޑިގެންާވ  خَبކަންތައްތަކުގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ެދެން ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންެގ މައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފިއެވ       =  ހިތާމަާޔ

 ވެރިންނަށް އަމާންކަާމ ހަމަޖެހުން.( أْىلُ ތެިރކަމުގެ  إخالصއަމާންކަން. ) =  މޮޅިޔަށްފަހު.   =  އެީއ

 ނިދިޖެހުމެކެވެ.     = ).ެއެއްޖަމާޢަތެްއ ނިވައިކޮްށލިއެވެ. )އެބަޔަުކ ނިދީގަިއ ނިވަިއވިއެވ  =  

 ންުކރެ. مؤمنކަލޭމެން    = .ުއަދި އަނެއްބަޔަކ  ީންނެވެ.( ُمَنافق)އެއ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ކަމަކަށްވީ. ُمِهمُّ އެމީހުންނަށް    =  ެތަކެވެ. )އެމީހުންނަށް ނިދިނާދެއެވެ.( نفسއެމީހުންގ     

  ހީކުރަނީ.އާއިމެދު  الّلوއެމީހުން  =   =  ّނޫންގޮތްގޮތަށެވެ. حق       = ގެ  َجاِىِليَّة

 އެމީހުން ބުނަނީެއވެ. =  ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ.( نصرއަށް  حقّ ހީކުރުމެވެ.)    =  އަހުރެމެންަންށ

  ވޭހެއްެޔވެ؟ )ައހުރެމެންނަކަްށ ނުވެއެވެ.(      =  .ކަންތަކުެގ ތެރެއިްނ އެްއވެސް އެއްޗެްއ

 އެއް.( إْخِتَيار)އެއްވެސް   =  !.ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ ހުިރހާކަމެއްވަީނ

  އަށެވެ. الّلو    =  ވަންހަނާުކރަނީއެވެ.ތަކުގައި  نفسއެމީހުން އެމީހުންެގ     = 

  އެމީހުން ބުނަނީއެވެ. =  ކަލޭގެފާނަށް އެމީހުްނ ފާޅުނުކުރާތަކެތި.    =  / .ައަހުރެމެންނަށްވީނަމ

  އަހުރެމެންނަށް އޮތްނަމަ.    = އެއް.( إختيارގެތެރެއިްނ އެއްވެްސ އެއްެޗއް. )ކަމުގެ އެއްވެްސ  أمر 

         = .ެއަހުރެމެްނ މިތާ މަރުުނވީހެވ   = !ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ       = 

   ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ގެތަކުަގއި ވީނަމަވެސް.   =  ހަމަކަށަަވރުން އެބައެއްގެަމއްޗަްށ

ނޑައެޅިގެންވާ މީހުން ިނކުތީހެވެ.  ކަ   = .ްމަުރވުނ       = .ްއެމީހުން ަމރުވާންވީތަނަށ 

       =  ިކުރެއްވުމަށެވެ. الّلو إمتحانއަދ       = .ްކަލޭމެންގެ ހިތްަތކުގަިއވާ އެްއޗެއ 

      ކުރުމަށެވެ. طاىرއަދި ސާފުކޮްށ       = .ްކަލޭމެންެގ ހިތްތަކުަގއިވާެއއްޗެއ    = 

  ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلوއަދި    = .ިިހތްތަކުގެ އަޑީަގއިވާތަކެތ       = 

 ަކލޭމެންގެތެރެއިން. =  ހަމަކަށަވަރުން ުފރަގަސްދިން ީމހުން.        =  ެَلْشكرދ 

 ހަނުގރާމަިއގެ ދުވަހު( ُأحدޖަމާވީ ދުަވހު  لشكرބައްދަލުވީދުަވހު / ދެ        =  ހަމަކަށަަވރުން ެއީއ
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 ކުށުގެެތރެއަްށ ވައްާޓލާ ެދރަކޮށްިލ މީހުންނެވެ. އެމީހުން    =  .ުސައިތާނ      =  އެމީހުްނ

 ކުރިބައެްއ ފާފައިެގ ސަބަބުން.        =  ްَعُفوءއެމީހުންނަްށ  الّلوއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 

  ކުރައްަވއިފިއެވެ.  =  ްއީ. الّلوހަމަކަށަަވރުނ    =  ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ ކޯާފ މަުޑ

 ކަލާނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެން ހިތާމަޔާ މޮޅިޔަށްފަުހ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ައމާންކަން ބާވައިެލއްވިެއވެ. ެއ އަމާންކަަމީކ  (154)

 أبوطلحةންނެވެ.  مؤمنތެރި  إخالصނިދިޖެހުމެކެވެ. ކަލޭމެންގެތެެރއިން އެއްބަަޔކު އެނިދީގަިއ ނިވައިވިެއވެ. )އެއީ 

ކިޔާ ބޭކަލަކު ވިދާޅުިވއެވެ. އެދުވަހު ނިދީގެ ިނވައިކަން ޖެހުުނމީހުންގެތެރޭަގއި އަުހރެންވީމުއެވެ. އަުހރެންގެ އަތުްނ 

ނޑި ނެގުމުްނ އަލުްނެވސް ވެއްޓުެނވެ. ދެންވެސް ެނގީއެވެ....... =  ނޑި ދޫވެގެން ވެއްޓުނެވެ. އަިދ ކަ تفسًنا ކަ
 =( طَبى

ންކަމުަގއިވެއެވެ. އެމީހުންނަކަށް ނިންޖެްއ ނާދެއެވެ.  ُمنافقަގއިވާ  لشكر އެްއވެއެވެ. އެއީ مجاعةއަނެއް  

ކަމަކަށް ވެަފއިވަީނ  ُمِهمُّ އެމީހުންނަށް  –އެއީ ބިރުންކަުމގައިިވއެވެ. ބިރުން ހުންނަ މީާހ ނިދި ނާްނނާނެއެވެ. 

އަްށ  الّلو حقّ ނޫން ހީއެވެ. ) حقّ ީނ އާއި މެދު ހީކުރަ الّلوކުރުމެވެ. އަިދ އެމީހުން  دفاع نفسހަމައެކަނި އެީމހުންގެ 

 جاىليةން އެކީއެކަްށ ަހލާކުވެދާނެކަމުަގއެވެ.( އެީއ  مؤمنާއއި  َرُسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمނުދެއްވާނެކަމަށެވެ.  نصر

ެއވެ. )ޭއ އެްއ ނުވެ إختيارޒަމާނުގެ ހީުކރުމެކެވެ. އަިދ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ. އަުހރެމެންނަކަށް ކަންތަކުެގ ެއއްވެްސ 

 نفسއަށެވެ. އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  الّلوއެވެ! ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!( ހަމަކަަށވަރުްނ ުހރިާހކަމެއްވަނީ  رسول الّلو

ތަކުގައި  ކަޭލގެފާނަށް ފާޅުނުކުރާ ކަންތައް ވަންހަނާކުރަީނއެވެ. އެީއ ކާފަރުކަާމއި ޝަްއކެވެ. އަިދ އެމީުހްނ 

އެއްވީނަމަ މިތާ އަހުރެމެން )އަހުރެމެންގެެތރެއިްނ  إختيارނަށް މިކަމުގައި ެއއްވެސް ބުނަނީއެވެ. އަހުރެމެން
ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވެ! ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ގެތަކުަގއި )ހަނގުރާމަަޔްށ  –މަރުވިމީހުން( ަމރުވެގެންނުދިޔަީއއެވެ. 

ނުނުކުމެ( ތިބިނަމަވެްސ އެމީހެްއގެ ަމއްޗަްށ މަރުވުްނ ނިޔާުކެރވިފައިާވ މީހެއްނަަމ އެމީހަުކ މަުރވާންވީތަނަްށ ނުކުެމ 

ކޮށްލުމަށެވެ. އަދި ަކލޭމެްނެގ  إمتحانަކމުގެ ޝައްުކ  نفاقހަމަޖެހޭނެއެވެ. އަދި ެއއީ ކަލޭމެންެގ ހިތްތަުކގައިާވ 

ީއ ހިތްތަުކގައިާވ ކަންތައްތަާކއި ތަކެިތ  الّلوކުރުމަެށވެ. އަދި  طاىرެގ ތަކެތި ިފލުާވ  َوْىمُ ހިތްތަކުގައިާވ ޝަްއކާއި 
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

ން ުފރަގަސްދިންމީހުްނ  ميدانހަނގުރާމަިއގެދުވަުހ ކަލޭމެންުކރެ  أحدބައްދަުލވި  لشكرހަމަކަށަވަރުްނ  ދެ (155)

އެމީހުްނ ދެރަކޮށް ކުށުގެތެެރއަްށ  އާ شيطان)ދަންނައެވެ!( އެީއ އެމީހުންނަށް ކުރެވިަފއިވާ ަބއެއް ފާފަިއެގ ސަބަބުން 

ީއ  الّلوކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  عفوއެމީހުންނަށް  الّلو تعاَلވައްޓައިލިީމހުންނެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން 
 ނުދެއްވާ ކޯފާމަޑު ކަލާނެގއެވެ. عقوبةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ ކުްއލިއަކަްށ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = !.ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވ    =  !.ެކަލޭމެްނ ނުވާށެވ    = 

 ކާފަރުވީ މީހުންފަދައިން.   =  أخންނަށް ބުނި. )ކާފަރުކަމުގެ  أخއަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ 

 ންނަށް ބުނި.(        =  އެމީހުްނ ބިމުަގިއ )ވިޔަާފރިކުރުންފަދަކަމަކު( ހިނގާފައިދަންޏާ. )ދެްނ

  އެމީހުން މަުރވި(     = .ާނުވަަތ އެމީހުްނ ހަނގުރާމަޔަށްދިަޔ ބަޔަކުކަމުަގއިވަންޏ       

 އެމީހުން ައހުރެމެންގާުތގައި )ދަުތރު ނުކޮށް( ތިބިނަމަ. =    = .ެއެމީހުން މަރުނުީވހެވ    = 

 ނުވީހެވެ. قتلއަދި އެމީހުން       =  ްލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. الّلو تعاَلއެއީ އެމީހުން އެބުނި ބަސ 

  = .ިހިތާމައެްއކަމުގައ     = .ިއެމީހުންެގ ހިްތތަކުގައ         =  ތަކެިތ(  الّلوއަިދ(

 ދިރުއްާވ މަރުްއވައެވެ.  =  އީ .الّلو تعاَلއަިދ         =  ކަލޭމެންުކާރ ކަންތަަކްށ

  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާގެއެވެ.     =  ްވިޔަސް. قتلއަދި ަކލޭމެނ     = ގެމަގުގައި.  الّلو 

  = ( الّلوނުވަަތ ).ްގެމަގުގަިއ އުޅެނިކޮްށ ކަލޭމެްނ މަރުިވަޔސ       =  ްނޑައެޅިގެނ ެގ  الّلوކަ

  ން ފާފަފުއްސެވުން. حضرة      =  ެމާހެޔޮެވގެންވެއެވެ. رمحةންވާ  حضرةއަދި ެއކަލާނގ    

    = .ެއެމީހުން އެޖަމާކޮށް އެއްުކރާ )ދުނިޭޔގެ( ތަކެއްޗަްށވުރ     =  އަދި ަކލޭމެްނ

  މަރުވެއްޖެނަމަވެސް.  =  ްވެއްޖެނަމަވެސް. قتلނުވަތަ ކަލޭމެނ     =  ްނޑައެޅިގެނ ެގ  الّلوހަމަ ކަ

  އަށެވެ. حضرة   =  ްވުންވަނީ. زلشرކަލޭމެނ         =  ެرمحة ންވާ  حضرةގެ الّلو ފަހ

ކަޭލގެފާުނ އެމީހުންނަށް )މީސްތަކުންނަށް( ޯއގާވެިރެވ  =   ގެ ސަބަބުންނެވެ.

 މައިތިރިވެވަޑަިއގެންނެވީ.    =  އަދި ކަލޭގެފާނު ހަރުކަިށވެ މައިތިިރ ނޫްނ

 ބޭކަލަކުކަމުގައވެވަޑިގެންނެވިނަަމ .    =  ހިތްަގދަ  އަިދ ަހރުކަށިބޭކަަލކުކަމުގަިއވެވަޑައިގެންނެވިނަަމ

   = .ެހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެނބުިރ ހިނގައްޖައީެހވ    =  ކަލޭގެފާނުންެގ

 ވަށަވަށައިގެން.     =  ްކުރައްވާށެވެ! عفوފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުްނނަށ       =  އަިދ

 އެމީހުންގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެިދވަޑައިގަންނަވާށެވެ.!     =  ާކުަރއްވާށެވެ.!مشورة އަިދ އެމީހުންނ   
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  = .ިކަންތަކުގައ     =  )ްނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ. َعْزمއަިދ ކަޭލގެފާނު )ކަމެއްކުރުމަށ  ކުރަްއވާ ކަ

       =  )ުުކރައްވާެށވެ! وكيل ގެމައްޗަްށ އިުތބާރުކުރަްއވާށެވެ!  الّلو ފަހެ )އެކަމަކާމެދ       

 ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ. تعانىالّلو ހަމަކަށަަވރުން  =      =  ކުރާމީހުންނަށް. وكيل 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ަކލޭމެން ކާަފރުންފަދަިއން ނުވާށެވެ! އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  (156)

ން ވިޔަފާރިކުރުންފަދަކަމަކު ދަތުރަކު ދަްނޏާ ނުވަތަ ހަނުގރާމަ ދަތުރަކު ދަްނޏާ "އެމީހުްނވެްސ  أخންނާމެދު އެ  أخ

ންނަށް  أخވެސް ނުވީހެވެ." މިފަދައިން އެމީހުންގެ  قتلދަތުރު ނުކޮށް ައހުރެމެން ގާތުތިބިނަމަ މަރުނުީވހެވެ. އަދި 

އެމީހުން އެބުނި ބުނުން އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ  ّلو تعاَلالބުނިމީހުންފަދައިން ނުވާށެވެ! އެމީހުން އެބަސް އެބުނަނީ 
ހިތާމަޔަކަށް ލެއްވުމަށެވެ. ) އެމީހުްނ އެހެްނ އެބުނަީނ ެއމީހުންގެ އީމާންކަްނ ެދރަކަމުންނެވެ. ެއހެންނޫންނަަމ 

 ގެ ާބރުގެދަށުން ހިނގާކަންތައްކަްނ އެީމހުން ދަންނަންވާނެއެވެ.(  الّلوއެންމެހައި ކަމަީކ 

و އީ ތަކެތި ދިރުްއވާ އަދިަމރުއްވާ ކަލާނގެއެވެ. އަދި ަކލޭމެންކުރާ ކަންތައްތައް  الّلو تعاَلއަދި   الّل

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

ވީނަމަވެސް ުނަވތަ މަރުވިނަމަވެްސ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނަްށ  قتلގެމަގުގަިއ  الّلوއަދި ކަލޭމެން)މުއުމިނުން(  (157)

ނޑައެޅިގެްނ އެާވ ފާފަފުއްސެވުމާިއ ައދި  حضرةގެ  الّلو އެީމހުން އެޖަމާކުާރ ދުނިޔޭެގ ސާމާނަށްުވެރ  رمحةްނ ކަ
 މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ. 

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން  قتلއަދި ކަލޭމެްނ މަރުވިނަަމވެސް އަިދ ނުވަަތ  (158) ައްށ  حضرةެގ  الّلوވީނަމަވެސް ކަ

 އަށެވެ.( حضرةއަދި ެއއްކުެރވޭނީ ހަަމއެކަލާނެގ ކުރެވޭނެއެވެ. ެއއްކުެރއްވޭނެއެވެ. ) زلشر

ެގ  الّلوއެވެ!( ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ޯއގާެވރިެވ މަޑުމައިތިިރ ބޭކަލަުކކަމުގައިީވ ހަމަ  رسول الّلو)ޭއ   (159)

ގެންނެވިނަަމ ކަޭލގެފާނުންެގ އިންނެވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނަީކ ހަުރކަށި ކުރަިކ އަިދ ހިްތގަަދ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ ެވވަޑަ رمحة

ކުރައްވާށެވެ! އަދި އެމީހުންެގ  عفوވަށައިގެން މީސްތަކުން ދުރަށް ހިނގައްޖަީއހެވެ. ފަހެ ަކލޭެގފާނު އެމީހުނަށް 

ކުރައްވާެށވެ! )އަިދ  مشورةފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ! އަިދ އެކިެއކި ކަންަކމުގައި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުާނ 

ންގެ ވާަހކަ ކަޭލގެފާނު އައްސަާވކަން ކަލޭގެފާނު އެީމުހންނަށް ދައްކަވާށެވެ! އަދި އެީމހުންގެ ފަރާތުން ެއީހ އެމީހު

ނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ ަފހެ  عزمބޭނުންފުޅުކުރައްވާށެވެ!( އަދި ކަލޭގެފާނު ކަެމއްކުަރއްވަން   وكيلއަށް  الّلوކުރައްވާ ކަ

 ލޯބިެވޮވޑިގަންނަވައެވެ. الّلوމީހުންނަށް  ކުރާ  وكيلކުރައްވާެށވެ! ހަމަކަަށވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ދެއްވަްނޏާ. نصر ަކލޭމެނަށް  الّلو     = .ެަކލޭމެނަށްވުެރ ގަަދވާނެބަޔަުކ ނުވެއެވ 

     = .ާނޑުއްަވލައްވަްނޏ  އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ދެރަުކރައްވާ ެއހީތެރިކަން ކަ     = 

  ދޭނީ. نصر ކަލޭމެނަްށ  =  ދެންފަހެ ކާކުެހއްޔެވެ؟  = .ުއެކަލާނގެއަށްފަހ      = 

ނޑައެޅިގެން   އަށް. الّلو އަދި ހަމަކަ       =  ެކުރާހުށިކަމެވެ.!  وكيل ން  مؤمن ފަހ   

 =  ްުހއްދަ( ެވގެން ނުެވއެވެ.އަކަށް  َنىب އަދި އެްއވެސ(       =  ކުރުން. )އެަބީހ  ُغُلول މުދަލުން  َغِنْيَمة

  ބެހުމުގެކުރިން ތިާމ އަމިއްަލއަށް ބޭނުންކުރުން(   =  ިކޮށްފިމީހާ )ބެހުމުގެކުރިްނ  ُغُلول އަދ

  ބޭނުންކޮށްފިމީހާ( )ދަންނައެވެ!(     =  ެުކރި ެއއްޗަކާިއގެން އަންނާނެެއވެ. ُغُلول އޭނާ އ   

    =  ދުވަހުން. ِقَيامة       =  ެއަކަްށ ބަރާަބރުުކރެވޭނެއެވެ. نفس ދެން ކޮންމ   

  ެެއއްކުރިކަެމއް.نفس އ       =  ްއަނިޔާނުވެވޭެނއެވެ.އަދި އެމީހުނަށ        

    =  ެވެއްޖެމީާހވާނޭހެއްޔެވެ؟تبع ެގ ރުއްެސވުމާއި الّلو އަޅެފަހ        =  ކޯފާޔާއިގެްނ

  އެނބުރި ައއިމީހާފަދައިން   =  ން.حضرة ގެ الّلو    =  ެقيامة ާޖގަޔަީކ )އަދި އޭނާގ
  ދުވަހުން( ަނރަކަެއވެ.    = .ެއަދި އޭނާ ެއނބުރިދާތަން ނުބައިެވގެންވެެއވ      = 

  އެމީހުންވަނީ ަދރަޖަތަކެއްަގއެވެ.   = ގައި. حضرةގެ  الّلو    =  الّلوއަިދ 

 ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ.      = .ްއެމީހުްނކުާރ ކަންތައްތައ    =  ްالّلوހަމަކަށަަވރުނ 

 ލައްާވ ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެންނެވިެއވެ. نعمة تعاَل      = ންގެމައްޗަށް. مؤمن        = 

  ބޭކަލަކު ފޮނުިވހިނދުންނެވެ. َرسولއެއީ އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް    =  / ްއެމީހުންގެ މީހުންގެެތރެއިނ

 އެބަހުން.      = ެތަްއ ކިަޔވަިއ ވިދާޅުވެދެްއވާ. آية އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުްނނަށް އެަކލާނގ 

    =  ާކޮށްދެއްވަިއ  طاىرވުުމގެ ސަަބބުން.(  تبعއަދި އެމީހުން )އެކަޭލގެފާނ       =  ައިދ
 އެކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ފޮތް އުގަންަނވައިދެއްވާ.   =  ިއާއި( ُسّنةއާއި ) حكمةއަދ       

  = .ްއަިދ މީގެުކރިން އެީމހުންވިޔަސ        =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައި.  بيانކަ

          =  ްއެއްޖެހުނު ކޮންމެހިނދެއްގަިއހެއްެޔވެ؟ مصيبةކަލޭމެނަށ   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ )އެމީހުންނަށް( ޖެއްސީމުއެވެ.   =  އޭެގ ދެގުނަ. )ބަުދރުގެދުަވހު ކާފަރުންނަށް ޭއެގ

                                            

                                   

                                      

                                

                                    



މާނަ  ގެ آلعمرانسورة  ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

2 2 7   

  މީހުން ހައްަޔރުވިެއވެ.( 07މީހުންމަުރވެ  07ޖެހުނެވެ. އެމީހުްނގެ  مصيبةދެގުނަ     =  ްކަލޭމެނ
ކުރަނީެއވެ. އަިދ  جهادގެމަގުަގިއ  الّلوއެއްެހއްޔެވެ؟ )އަހުރެމެްނ  مصيبةބުނީމުއެވެ. މިީއ ކިހިނެއްެޖހުނު 

 އެކެވެ....( َرسولބާވައިެލއްވޭ  وحىއަހުރެމެންގެެތރޭ   = !ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ       = 

  އާގެ ބަހަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެންނެވެ.( َرسولތަކުގެ ފަރާތުންނެވެ. )ބަޔަކު  نفسއެއީ ހަމަ ަކލޭމެންގެ   = 

.  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ        = .ެކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ެދއްވަންާޏ ފަެހ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަަދާވނެ އެހެްނ ބަޔަުކ ުނވެއެވެ. އަިދ އެކަލާނެގ  نصرކަލޭމެނަށް  الّلو (161)

ދޭނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟  نصرކަލޭމެން ދެރަުކރައްވާ އަދި އެީހވެވޮޑި ނުގަންނަވަްނޏާ އެަކާލނގެއަށްފަހު ދެން ަކލޭމެނަށް 
 ކުާރހުށިކަމެވެ!  وكيل އަށް الّلوން  مؤمنދޭނޭ މީހަކު ނުވާނެެއވެ.( އަދި ހަމައެކަނި  نصر)

އަކަްށ  نىبން ނުބަހަނިްސ އެއިްނ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ބޭނުންކުރުމަީކ އެްއވެްސ  قواعدމުާދ  غنيمةއަދި  (161)
ުދވަހުްނ އެމީހަުކ  قيامةްނ އެއިްނ ެއއްޗެްއ ޭބނުންކޮށްފިމީހާ )ދަންނައެވެ!(  قواعدހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ުނ 

އަންނަހުށީ އެއެްއޗަކާއިގެންެނވެ. )އެމީހެއްގެ ކަރުަގއި އެްއެޗއް ބަނދެވިފައިވާނެއެވެ. އެީމހާ އެއިން ަސލާމަތްވާްނ 
ފުރިހަމަ  جزاءއެއް ކުރިކަމެްއގެ  نفسއަކަށްމެ އެ  نفسއެދޭނެއެވެ. އެކަމަކު ސަލާމަތް ނުެވވޭނެއެވެ.( ދެން ކޮންމެ 

 އެީމހުންނަށް އިުތރު އަނިާޔ ނުލިެބވޭނެއެވެ.  ކުރެވޭނެެއވެ. އަދި

ން ކޯފާޔާިއގެްނ އެނބުިރ ައއިމީހާާޔ  حضرةެގ  الّلوވީީމހާޔާިއ  تبعެގ ރުއްސެވުާމ  الّلوއަޅެފަހެ  (162)
ދުވަހުްނ ނަރަަކއެވެ. ައިދ  قيامةހަމައެއްފަދަހެއްެޔވެ؟ )ެއހެން ނުވާެނއެވެ.( އަދި ކޯފާޔާއިގެްނ އައިމީާހގެ ޖާގަަޔކީ 

 އޭނާ އެނބުިރގޮސް ނިމޭތަން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ. 

ގެ ރުއްސެވުމާއި ތަާބވީ މީހުންަވީނ هللا ގައި ދަރަޖަތަކެއްގަެއވެ. ) އެބަހީ  حضرةގެ  الّلوއެމީހުންވަނީ  (163)
 ބައްަލާވވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوދަރަޖަތަކެއްގަެއވެ.( އަދި އެމީހުން ުކރާ ކަންަތކަށް 

ލަްއާވ ދަރުމަަވންތަވެވޮޑިގެންވިއެވެ. އެީއ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ  نعمةންގެމައްޗަްށ  مؤمن تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ  (164)
ބޭކަލަކު ފޮނުއްިވހިނދުންނެވެ. އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންަންށ  رسولއެމީހުން ވާަހކަދައްކާބަހުން އެމީހުންނަށް އެަކލާނގެ 

 طاىرވުމުން( އެމީހުން ފާފައިން  تبعއެކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްާވ އަދި އެީމހުން )އެކަލޭގެފާނާ 

. އަިދ ( އުގަންނަވައިެދއްާވ ބޭކަެލކެވެسّنة)އެބަހީ  حكمةކުރައްާވ އަިދ ެއކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ފޮތާިއ 
ނޑައެޅިގެން   ެވގެންވާ ަމގުފުރެުދމެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. بيانއޭގެކުީރގައި އެމީހުން ކަ

ންގެ ފަރާތުްނ ކަލޭމެނަްށ  مشركއެއްޖެހުުނ ކޮންމެހިނދެއްަގއި )އެބަހީ  مصيبةއަޅެފަހެ ކަލޭމެނަްށ  (165)
އެއްހެްއޔެވެ؟ )އަުހރެމެން ިމ ހަނގުރާމަުކރަީނ  صيبةمނާކަމިޔާބުވީމާ( ަކލޭމެން ބުނަނީެހއްޔެވެ. ިމއީ ކިހިނެއްޖެހުުނ 

 نصرވަނީ  الّلوއެކެވެ. އަދި  رسولބާވައިލެއްޭވ  وحىގެ މަގުގައެވެ. އަދި ައހުރެމެންގެެތރޭގަިއ މިވަނީ  الّلو

ތަކުެގ  نفسއެވެ. ަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އެީއ ހަމަ ކަލޭމެންެގ  رسول الّلوފުޅުކުރައްވާފަެއވެ.( ޭއ  وعدދެއްވާނެކަމުގެ 
ވުމުގެ ސަބަބުންއަިއ  خالفއާގެ ބަސްފުޅާ  رسولއެކެވެ. ކަލޭމެންގެެތރެއިން ކޮންމެެވސް ަބޔަކު  مصيبةފަރާތުން އައި 

 مشركބުނުަވރުެގ ދެގުނަ ހަނގުރާމައިާގ މިލި أحدއެކެވެ. އަދި މީެގކުީރ ބަދުރު ހަނގުރާަމއިގާ( ކަލޭމެްނނަށް  مصيبة

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوންނަށް ކަލޭމެން ދިނީމުއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކޮންމެކަމެްއގެ ަމއްޗަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ުއެއް އެއީ. مصيبةއަދި ަކލޭމެނަށް ޖެހުނުނަމަ ެޖހުނ         =  ެلشكرދ 

  ހަނުގރާމައިގެ( ުދވަހު. أحدބައްދަލުިވ )      ީެގ އިޒުނަފުޅަށެވެ. الّلوފަހެ އެއ         

 ްނ ދެނެގަތުމަށެވެ. مؤمنއަިދ  =        =  ވީ މީސްަތކުން ދެެނގަތުމަށެވެ. ُمنافقއަިދ  

  = .ެއަިދ އެމީހުންނަށް ބުެނވުނެވ    = !ެކަލޭމެން އަންނާށެވ        =  ްالّلوކަލޭމެނ 

  ގެމަގުގައި ހަނގުރާަމ ކުރާެށވެ!     ަކުރާށެވެ! )ބައިގިނަުކރާށެވެ! / ނުވަތަ ެއކުވެިރވާށެވެ!( ِدَفاعނުވަތ 

  = .ެއެމީހުްނ ބުންެޏވ       = .ަހަނގުރާމަެއއްވާކަްނ އަުހރެމެންނަށް އެނގޭނަމ        

  ވީމުހެވެ. تبعހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެމެްނ ކަލޭމެނާިއ  =     =  .ުއެމީހުން ކާފަރުކަމަްށ އެދުަވހ

        = .ެއީމާންކަމަށްުވެރ އެމީހުްނ ާގތްކަންބޮޑެވ    =  އެމީހުްނ

   ބުނަނީއެވެ.އެމީހުންގެ އަނގަތަކުްނ     = .ިއެމީހުންެގ ހިތްތަކުގައިުނވާ ތަކެތ    

 ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ. الّلوއަިދ  =     = .ިއެމީހުްނ ެއ ވަންހަނާުކރާތަކެތ    = 

ންނަށް  أخއެމީހުންގެ  =  ންނަކީ ބުނި ީމހުންނެވެ.( منافقއެމީހުންނަކީ ބުނި މީހުންނެވެ. )އެ 

 ންނަށް.( منافق)އެބާވަތުގެ ެއހެން   =  ިއަދި އެމީހުން ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސް އިށީނދެތިބެފައ  

  =  ނުދިޔަނަމަ(އެމީހުްނ އަުހރެމެންނަށް ިކޔަމަންވީނަމަ. )އަުހެރމެންގޮތަށް ހަނުގރާމައަްށ     

 އެމީހުން މަރުނުީވހެވެ.  =  އެވެ!( ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ.!  رسول الّلو)ޭއ    =  ފަހެ ަކލޭމެން ނިކަްނ

  ދުރުކޮށް ބަލާށެވެ!   =  ެތަކުގެ ފަރާތުން.  نفسކަލޭމެންގ    = .ުމަރ   

   = .ާކަލޭމެން ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏ      =  ިقتلއަދ 

 ވެގެންދިޔަމީހުންނާއިމެުދ ކަލޭމެްނ ހީނުުކރާށެވެ!      = ގެމަގުގައި. الّلو     =  َميّْتُ އެީއ 

 ންކަމުގައި. )މަރުވެދިޔަބަޔަުކކަމުގައި.(     = .ެއަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ެއއީ ދިރިތިބި ބައެެކވ   

  ގައި. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ  =   = حالލިބިލިބި ތިބޭ  رزق .    =  ާحالއުފާުކރ  .

 )އުފާވެގެން(       = ތަކެތީގެ ސަބަބުން.އެމީހުންނަށް ދެއްވި  الّلو    =  ެَفْضلُ އެކަލާނގ 
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 ވަންތަކަމުގެތެރެއިން.    =  ިحالލިބޭ  خَبއަދި އެމީހުންނަށް އުާފވެރ .        = 

އެމީހުންެގ ފަހަތުްނ )އެމީހުންނަށްފަުހ  =   އެމީހުންނާ ބައްަދލުނުވާމީހުްނގެ )އެމީހުންނާމެދު.(

   ދުނިޔޭގައިތިބި މީހުންެގ(  = .ެއެމީހުންަނށް އެއްވެްސ ބިުރވެރިކަމެްއ ނެތްކަމުގ   

     = . ިއަދި އެމީހުންަނކީ ހިތާމަުކރާނެބަޔަުކ ނޫންކަމާއ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެއް އެއީ  مصيبةންނަށް އެދިމާވި  مؤمنހަނގުރާމައިގެ( ދުވަހު ަކލޭެމން  أحدބައްދަލުވި ) لشكرއަދި ދެ  (166)

ންނަްށ  مؤمنގެފަރާތުން ައއިކަމެކެވެ.( އަދި އެީއ  قَضاء َقَدرُ ެގ  الّلوެގ އިޒުނަފުޅަށް ދިމާވިކަމެެކވެ. ) الّلوހަމަ 
 ންނަށް އެންގެވުމަެށވެ.(  مؤمنވެރިންނަީކ ކޮބައިކަންެވސް  أىلކަމުެގ  إْيانއެންގެވުމަށެވެ. )އެަބހީ 

 منافقންނާއި  مؤمنތެިރ  إخالصންނަށްވެސް  منافقވީ ީމހުންނަށްވެސް އެންގެވުމަށެވެ. )އެބަހީ  منافقއަދި  (167)

ގެ ަމގުގަިއ  الّلوންނަށް ބުނެވުނެވެ. ަކލޭމެން  منافقން ރަނގަޅަްށ ވަިކކޮށް އެނގުމަށްޓަކައެވެ.( އަިދ ެއ 
ގަިއ  جوابގައި މީހުން ގިަނކޮށް ބައިބޮޑު ކުރުމަށް އަންނާށެެވ! އޭެގ  ميدانހަނގުރާމަުކރުމަށް އަންނާށެވެ! ނުވަަތ 

 تبعއްވާނެކަން އަހުރެމެންނަށް އެނގޭނަމަ އަހުރެމެން ކަލޭމެނާ އެމީހުން ބުނީ ހަނުގރާމައެއްަކހަލަ ހަނގުރާމައެ 

ވީމުހެވެ. )ައހުރެމެންނަށް ހީވާގޮުތގަިއ ތިޔަީއ އެއްެވސް ހަނގުރާމައެްއ ހިނގާެނކަމެއްނޫނެވެ.( އެުދވަހު އެމީުހްނ 
ންގެ ދޫަތކުން ބުނަނީއެވެ. ކަމަށްވުރެ ކާފަުރކަމަށް ގާތްކަން ބޮޑެވެ. އެމީހުންގެ ހިްތތަކުގައި ނެތްތަކެތި އެމީހު إْيان

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަދި އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައި ވަންހަނާކޮށް ިނވައިކޮށްފަިއވާ ަތކެތި 

ންކުެރ  مشركންނަކީ( އެމީހުްނ ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮސް ގޭަގއި އިށީނދެތިބެ ) منافقއެމީހުންނަކީ )އެބަީހ އެ  (168)
ން ބުންޏެވެ.  منافقކުރެވޭގޮތަްށ ބުނިމީހުންނެވެ. މި  سلاطبންނަށް  أخގެ( ން مشركހަނގުރާމައިގާ ަމރުވި  أحد

ަގިއ މަރުނުީވހެވެ.  ميدانއެމީހުންވެްސ )އެބަީހ އެަމރުިވ މީހުންވެސް( އަހުރެމެންނަްށ ކިޔަމަންވެގެްނ ތިބިނަމަ ެއ 
އެވެ!( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ކަލޭމެންަނކީ ތެދުބުނާ ބަަޔކުކަމުގަިއވަންޏާ ކަލޭމެން ިނކަްނ  رسول الّلو)އޭ 

 ތަކުން މަރު ުދރުކޮށްބަލާެށވެ! )ަކލޭމެން މަުރވިޔަނުދޭށެވެ!( ެއއީ ވާނެކަމެއްނޫނެވެ.  نفسކަލޭމެންގެ 

ހުންނަީކ މަރުވެަފއިާވ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ވެގެންދިަޔ މީ شهيدވެ  قتلގެމަުގގަިއ ހަނުގރާމަކޮްށ  الّلوއަދި  (169)
 رزقގަިއ  حضرةގެ  ربّ އެީމހުންނަކީ އެމީހުންެގ  ؟އެއްގޮތަކަށްވެްސ ަކލޭމެން ހީނުކުރާެށވެ! އަދި ިކއެއްެހއްޔެވ

 ދިރިތިބި ބައެެކވެ.  حالލިބިލިބި ތިޭބ 

 ނުކުރެވޭާހ  عددދެއްވިތަކެއްޗާމެދު )ވަންތަކަމުގެ ތެެރއިން އެމީުހންނަށް  فضلއެކަލާނގެ  الّلوއަދި  (171)
ވެގެން އެމީހުންާނ  شهيدވެގެންދިޔައިރު  شهيدއާއިމެދު( އެމީހުން އުފާކުރެެއވެ. އަދި އެީމހުން  كرامةއާއި  نعمة

ބައްދަލުނުެވ ދުނިޔޭގަިއ އަިދ ތިިބ މީހުްނ ެގ މަްއޗަށް ެއއްވެްސ ބިރުެވރިކަމެްއ ނެތްކަމާިއ އަިދ އެީމހުންނަީކ 
 ެއެވ. الّلو ލިބިލިބިެއވެ. އެމީުހންނަށް އެޚަބަރު ެދއްވަނީ خَبރާނެ ބަަޔކުނޫންކަމުގެ އުާފވެިރ ހިތާމަކު
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  حالއުފާވެރިާވ .          = فضلއާއި އަދި  نعمةންވާ  حضرةގެ  الّلو 

 ވަންތަކަމުގެ.     تعاَل الّلوއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ .     = .ެގެްއލެނި ުނކުރަްއވައެވ       

 = ންގެ ަދރުމަ. مؤمن       =  ގެްއލެިނ  الّلو ثوابއެމީހުްނނަކީ )އެަބހީ އެމީހުންެގ ދަރުމަާޔ

  ނުކުރައްވާޭނ މީހުންނަކީ( އެއީ އިޖާބަދިން މީހުންނެވެ.  = އާއަށް. رسولއަށާއި އަިދ  الّلو  

      = .ުއެމީހުންނަށް ޖެހުމަށްފަހު / އެމީހުްނނަށް ދިމާވުމަށްފަހ      = ކަތިވުމާިއ  زخم /

ނޑުމާއި ފާރުވުން.  ކެ       =  ްތެރިވީމީހުންނަށްެވއެވެ. إحسانއެީމހުންގެެތރެއިނ   = 

 ވެރިވި. تقوىއަދި އެމީހުން      = .ަބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމ    =  އެމީހުންނަީކ

 އެމީހުންނަށް ބުނިމީހުންނެވެ.   = .ްމީސްތަކުނ      = .ްހަމަކަށަަވރުްނ މީސްތަކުނ    

 =  ްވެއްޖެއެވެ.( مجعވެއްޖެެއވެ. )ކަލޭމެްނނާ ހަނގުރާމައަްށ  مجعހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނަށ     ެފަހ

 ކަލޭމެން އެމީހުނަށް ބިުރވެތިވާށެވެ!      = .ެފަހެ އެމީހުނަށް އީމާންކަން އިުތރުވީެއވ   = 

 އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ.    = އަހުރެމެންނަށް ފުދެއެވެ. الّلو       =  އަދި އެީއ

 އެވެ. وكيلއެންމެރަނގަޅު އެންމެ އިތުާބރުކުެރވޭ     = .ެދެންފަހެ އެބައިީމހުން އެނބުިރ ހިނަގއްޖެއެވ 

      = އާއިގެން. نعمةން  حضرةގެ  الّلو    =  ިވަންތަކަމާއި. فضلއަދ      = 

  އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ނުަބއެއް / ނުަރއްކަެލއް ނުޖެހެއެވެ. / ނުބީހެއެވެ.    =  ްتبعއަދި އެބައިމީހުނ 

 ރުއްސެވުމާއި. الّلو =     ވީ.  =  ިއީ. الّلوއަދ       =  ާفضلބޮޑުވެގެންވ 

  ވަންތަކަމުގެވެިރ ަކލާނގެެއވެ.         =  އާ ެއވެ. شيطانހަމަކަށަވަރުން އެީއ     

  ން( ބިރުގަންނަވަީނއެވެ. مؤمنްނ މެދުވެރިކޮްށ )ކާަފރުން މެދުެވރިކޮްށ  وَلّ އޭނާ އޭނާެގ  =  =  ެފަހ

 ން( އެމީހުންދެެކ ބިރުނުގަންނާށެވެ! مؤمنކަލޭމެން )  =  އަދި ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެައްށ

 ބިރުވެތިވާށެވެ!     =  ީންކަމުގައިވަންޏާ. مؤمنކަލޭމެންނަކ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 مؤمنަގއި އެީމހުންވެއެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  حالވަންތަކަމުްނ އުފާުކރާ  فضلއާިއ  نعمةންާވ  حضرة ގެ الّلو (171)

 ގެއްލެނި ނުކުަރއްވާނެެއވެ.  الّلو ثوابންގެ ދަރުމަާޔ 

ގެއްލެިނ ނުކުރަްއވާނޭ ކަމަށް މިއެްނގެވުނުމީހުންނަީކ      ثواب الّلوއެމީހުންނަކީ އެބަީހ އެބައިީމހުންގެ ަދރުމަޔާ  (172)
އާއަށ އިޖާބަދިން މީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެިއްނ  رسولއަށާއި  الّلوވެ ފާރުވުމާއި އެުކވެސް އެމީހުން  زخمއެމީހުން 

 ވެ. ވެިރވީމީހުންަނށްހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ ަދރުމައެ تقوىތެރިެވ އަދި އެމީހުން  إحسانހެޔޮކޮށްހިތަިއ 

ވެއްޖެޭއ )އެބަީހ  مجعއެމީހުންނަކީ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންާނ ހަނުގރާމަކުރުމަްށ މީސްތަކުން ެއއްެވ  (173)
އާިއ އޭނާެގ ެއކުވެރިްނ ޖަމާވެއްެޖއޭ( ަފެހ އެެހންވެ ަކލޭމެން އެމީހުންދެެކ ބިރުގަންނާށޭ! މިހެްނ  أبوسفيان

މީސްތަކުން އައިްސ ޮގވާލެވުުނ މީހުންނެވެ. )މިއާޔަތުގަިއ ިމފަހުން މިނަންގަނެވުުނ މީސްތަކުންނޭ އޮތްބަސްފުޅުެގ 
ން ލިުއއްވައެވެ.( ދެންފަހެ މިމީަހކު ައއިސް ިމހެްނ مفّسرބައެްއ އަކުކަމުގަިއ  َأْعَراِبފޮނުިވ އެންެމ  أبوسفيانމުރާދަކީ 

ންނަށް އިތުުރވެގެންދިޔަީއ އީމާންކަެމވެ. ައިދ  أصحابއަާށއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمގޮވާލެވުމުްނ 
އަށެވެ.( އެަކލާނގެީއ  الّلوރުުކރަނީ ކޮށް އިތުބާ وكيلފުދެއެވެ. )އަހުރެމެްނ  الّلوއެބޭކަލުން ވިދާޅުީވ އަުހރެމެންނަށް 

 ކޮށް އިތުބާރުުކރުމަށް އެންެމ ރަނގަޅުެވގެންވާ ަފރާތެވެ.  وكيل

އާ ދިމާއަްށ ނުކުންނެިވ އިްސލާމުންގެ ބޭަކލުން ދަންނަެއވެ!( އެބޭކަލުްނ  لشكرެގ  أبوسفيانދެންފަހެ ) (174)
ަވންތަވެރިކަމާއިގެންެނވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އެއްވެްސ  فضلއާިއ  نعمةން  حضرةެގ  الّلوއެނބުރި ވަޑަިއގެންނެވީ 
ެގ  الّلوވެވަޑައިގެންނެީވ  تبعނުރައްކަެލއް ދިމާއެއް ުނވެއެވެ. އަދި އެބޭަކލުން  –ބާވަތެއްގެ ނުބަެއއް 

ންގެ ފަހަތުން އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަްށ  عدوّ އާގެ އެްނގެވުމަށް  َرسولރުއްސެވުމާިއއެވެ. )އެއީ 
އަިދ   ވެވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންެނވި ުރހިވޮޑިގަތުމެވެ.( تبع ާއއި َرسول ޑައިގެންނެވުމެވެ.ނުކުމެވަ

 ވަންތަކަމުެގ ެވރިކަލާނެގއެވެ.  فضلއީ ބޮޑުވެގެްނވާ الّلو 

ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ އެއަޑަކީ: )އެބަީހ ހަމަކަަށވަރުްނ މީސްތަުކން ކަލޭމެނާ ހަނގުރާަމކުރުމަށް ޖަމާެވއްޖެޭޔ  (175)
 كلمةާއ ކޮންމެވެްސ މީެހއްެގ އަނގަޔަްށ ެއއްިލ  شيطانކަލޭމެން އެީމހުނަށް ިބރުގަންނާޭށ !( މިހެން ގޮާވލި އަޑަކީ 

ްނ  مؤمنއާއި އޭނާެގ އެުކވެރިްނ ލަްއވައި( ކަލޭމެން  أبوسفيانއްވަިއ )އާ އޭނާގެ އެހީތެރިްނ ލަ  شيطانތަކެކެވެ. އެީއ 
نބިރުގަންނަވަން ގޮވިޮގވުމެކެވެ. ފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުްނނަށް ބިރުނުގަންނާށެވެ! އަދި ަކލޭމެންނަކީ   مؤم

 ންކަމުގައިވަންާޏ ހަމައެކަިނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ބިރުގަންާނށެވެ! 

ހަނުގރާމައިެގ ކަންތަްއ ނިމިގެްނ  أحدހަަތުރ އާޔަތުަގިއ އިޝާރާްތވެގެްނ ެއދަނީ  ދަންނައެވެ! އިސްވެދިޔަ  *
 ތަކާއިއެުކވެްސ ނުކުމެވަޑައިގަތް  َزَخمފުޅަށް ކިޔަމަންެތރިވުމުގެގޮތުްނ  أمرެގ  رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم

އާއަްށ  رسولއާިއ  الّلوލެްއ ެގއްލުމެްއ ނުެވ ބޭކަލުންގެާވހަކައެވެ. ނަތީޖާއަކަށްީވ އެބޭަކލުންނަށް އެއްވެްސ އުނދަގު
 ވުމެވެ. رجوعކިޔަމަންތެރިވުމުެގ ނަސީބު ލިބުާމއިއެކު ސަލާމަތުން އެނުބރި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = !އަދި ކަޭލގެފާނު ހިތާމަވެިރ ރުިވޔަ ނުދެއްވާށެެވ     = .ްއަވަސްވެގަންނަމީހުނ   

    = .ިކާފަރުކަމުގައ   = .ްހަމަކަށަަވރުން އެމީުހނ        =  އެއްވެސްގޮަތކުްނ

 އަށް ެގއްލުމެްއ އަިދ އުނދަގުެލއް ނުުކރެވޭނެެއވެ. الّلوއެއްވެސްކަމަކުްނ އެމީހުންނަްށ     = الّلو 

  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ.    = .ެއެކަލާނގެ އެމީހުްނނަށް ނުލެއްވުމަށެވ       = ގައި  آخرة

 އެއްވެްސ ނަސީބެއް.     =  ާެއވެ. عذابއަދި އެީމހުންނަށް ުހރީ ބޮޑުެވގެންވ    

     = .ްހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުކަން ގަތްމީހުނ    = .ްއީމާންކަމަށ         = 

 އަކަށް ެގއްލުމެއް ނުެދޭވނެއެވެ. الّلوއެއްވެސްކަމަކުން އެީމހުންނަށް   ( ްقيامةއަދި އެމީހުންނަށ  )ްދުވަހުނ

  ހުރީ.    =  ިެއވެ. عذابވޭންދެނިވ       =  އަިދ ކާފަުރީވ މީސްތަކުްނ

 ހީނުކުރާހުށިކަެމވެ.         =  ދެްއވުން ެއއީ. ُمْهَلةހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ  

    =  ެތަކަށްާވ ެހވެްއކަމުގައި. نفسއެމީހުްނގ          =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ދެްއވަނީ. ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް       = .ެއެމީހުންނަށް ފާފަ އިތުރުކުރުމަެށވ   

 އެވެ. عذابއީހާނާތްތެިރވެގެންާވ  =    ދުވަހުން( ުހރީ. قيامةއަދި އެމީހުންނަށް ) =    

     =   ން ޫދކުރަްއވާނޭަކމުގައި ނުެވއެވެ. مؤمن الّلو تعاَل        =  ަކލޭމެްނ

 އެގޮތެއްެގ މަތީގަިއ ތިޔަތިިބ ގޮުތގެ ަމއްޗަްށ )ތިމާމެންނީ ުމއުމިނުންނޭ ހަމައެކަިނ ބުނެަލއިގެން( .     

  = ( .ްمنافقވިޔާނުދާނުބައިމީހުން ވަިކކޮށްފުމަށްދާންދެނ ).ްން ވަކިކޮށްފުމަށްދާންދެނ      = 

 ރަނގަޅު ހެޮޔލަފާ މީހުންގެެތރެއިން.        =  ިކަލޭމެނަށް އަްނގަވާނޭ ކަމުަގިއ  الّلو تعاَلއަދ
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 ނުވެއެވެ.         = َُغْيب     =  ުالّلو تعاَلއަދި އެހެނެއްކަމަކ.         = 

  ކުަރްއވައެވެ. خاصّ ކުަރއްާވ  إختيارންގެެތރެއިްނ  رسولُ އެކަލާނެގ   =  ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ

 އަޅަކު.          =  ންނަްށ އީމާންވާށެވެ! َرُسول  އަށާިއއެކަލާނގެ  الّلوފަހެ ކަލޭމެްނ    

 އަދި ަކލޭމެން އީމާންެވއްޖެއްޔާ  =   =  ްވެރިެވއްޖެއްޔާ. تقوى އަދި ަކލޭެމނ       = 

  ފަހެ ކަލޭމެނަށް ހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަެއވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެވެ!( ކާަފރުކަމުގަިއ ައވަސްވެަގންނަމީހުންނާއިމެދު ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުުޅ  رسول الّلو)ޭއ   (176)

 الّلوއަށް ެއއްވެސް ގެްއލުމެއް އުނަދގުލެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ.  الّلوވިޔަނުދެއްވާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކަށް 
ުދވަހުްނ  قيامةމަެށވެ. އަިދ އެީމހުންނަށް އެއް ުނލެއްވު نصيبގަިއ އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ  آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ 
 އެވެ.  عذابހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ 

ހަމަކަށަވަރުން އީމާންކަންދީފާ ކާފަރުކަން ގަންނަ މީސްަތކުން )އެބަހީ އީމާންކަން ކާަފރުކަމަށް ބަދަލުުކާރ  (177)
އަކަށް އުނދަގުެލއް އަިދ  واللّ މީހުން( ދަންނައެވެ! އެއްެވސް ގޮތަކުްނ އެްއވެސްކަމަކުްނވިޔަސް އެީމހުންނަށް 

 އެކެވެ. َعَذابދުވަހުން އެމީހުންަނށް ހުންނަހުށީ ހަމަ ވޭންދެނިިވ  قيامةގެއްލުމެްއވިޔަސް ނުދެވޭެނއެވެ. އަިދ 

ދެއްާވ ތަންވަުޅ ދެއްވުްނ އެީއ  ُمْهَلةއަދި ކާފަުރވީ މީސްަތކުން އެީމހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  (178)
ތަކަށްވާ ހެޔޮކަމެއްކަުމގައި އެީމހުން އެއްގޮތަކަށްވެްސ ހީނުުކރާހުށިކަމެވެ! ހަމަކަށަަވރުްނ  نفسއެމީހުންގެ 

ދެއްާވ ވަގުތުެދއްާވ ހައްދަ ވަނީ އެމީހުްނގެ ފާފަ އިތުރުުކރުމަށެވެ.  ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް 
ދުވަހުްނ  قيامةނޫނެވެ.( އަދި އެމީހުންނަށް ގިނަވާނެކަީމ ޝައްކެްއހުިރ ކަމެއް عذاب)ގިނަދުވަުހ ފާފަކުރުމުްނ 

 އެކެވެ.  عذابހުންނަހުށީ ހަަމ އިހާނާތްެތރިވެގެންާވ 

ންނޭކިޔައިގެން އެއުޅޭ އެންމެން އެމީހުން ހަަމ އެތިބިގޮތަށް ޭއގެތެރޭަގއިތިބި ވިޔާނުާދ  مؤمن (179)
 منافقންނޭކިޔަިއގެން  مؤمنންނާިއ  مؤمنވެރިްނ ވަިކ ނުުކރަްއވަިއ )ުނވަތަ ރަނގަޅު  تقوىނުބައިމީހުންނާއި ރަނގަުޅ 

ކުަރއްވަިއ  إمتحانނުވެއެވެ. ) الّلوވެގެން އުޅޭމީހުންނާިއ ވަކި ުނކުރަްއވައި( ހަމަ ެއހެން ދޫކޮްށލާނޭ ކަަލކުކަމުގަިއ 
ނުެވއެވެ. އަިދ  الّلوހާމަކުަރއްވާނޭަކލަކުކަމުގަިއވެސް އަންގަާވ  َغْيبُ ދެބައި ވަކިުކރައްާވ ުހއްޓެވެ.( އަިދ ކަލޭމެނަްށ 

 َرسولއެންގެވުމަށް( އެކަލާނގެ ފޮނުއްވާ  َغْيبُ އެހެންނަމަވެސް )އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ މިންވަރަކަްށ 

 رسولއެަކލާނެގ އަށާިއ  الّلوުކރައްވަެއވެ. ފަެހ ަކލޭމެްނ  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ބޭކަލުންކުެރ ބަެއއްބޭކަލުްނ އެަކލާނެގ 

ވެިރވެއްޖެއްާޔ ފަެހ ކަލޭމެންނަްށ ހުީރ  تقوىންނަށް އީމާންވާށެވެ! އަިދ ކަލޭމެްނ އީމާންވެއްޖެްއޔާ އަިދ ކަލޭމެން 
 އެވެ. ثوابބޮޑުވެގެންވާ ދަރުަމއެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ިْيلُ އަދ  ވާމީހުން ހީނުކުރާުހށިކަމެވެ! ُبَِ       =  ްދެއްިވ  الّلوއެމީހުންނަށ

 ތަކެއްޗާއިމެދު.    =  ވަންތަެވރިަކމުގެތެރެއިން. َفْضلއެކަލާނެގ     =  ީއެމީހުންނަށްާވ އެއ

 ހެވެއްކަމުަގއި.      = .ެއަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟ އެީއ އެީމހުންނަށްވާ ނުަބއެކެވ    = 

ْيلُ އެމީހުން  =    ނިކަންހުރެ އެމީހުްނގެ )ކަނދުރާތަުކގައި( ވަަށއިގެން އެޅެވޭެނއެވެ. އެވީ ތަކެތި.  ُبَِ

  ނުކޮށް ބެހެއްޓި މުދާ( َخَردُ )      = ދުވަހުން. قيامة           =  އަިދ

 އަށެެވ. الّلوވެގެންވަނީ  خاصّ އަށް  الّلوއުޑުތަކާއި ބިމުގެ ާވރުތަ   =  ިއީ. تعاَل الّلوއަދ        

 =  رُ ކަލޭމެންކުާރ ކަންަތއްތަކުެގ   ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކާލނގެއެވެ. َخب َ     =  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

   އައްސަވާވޮޑިގެންފިެއވެ.  = .ުބުނިމީހުންގެ )ބުނުމުގެ( އަޑ      = 

 ކަލެކެވެ. فقًنއީ  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުން       = .ެއަދި އަހުރެމެންނަީކ މުއްސަނދީންނެވ     

  = .ެނިކަްނހުެރ އެމީހުްނ އެބުނިތަކެިތ ތިމަންަރސްކަާލނގެ ލިއުއްާވހުށީމެވ       =  އަިދ

 ކުރުމާއި. قتلއެމީހުން ނަބީބޭކަލުްނ    =  ްއަާކއި ނުަލއި. حقّ ެއއްވެސ   =  އަިދ

  ކަލޭމެން ރަހަލިިބގަންނާށެވެ!  =  ކުރައްވާހުށީމެވެ. وحىތިމަންރަސްކަލާނގެ      = 

 އަކީ.( عذاب)އެދެއްވާ  =  ގެ. عذابއަލިފާނުގެ      =  ެއަތްތައް އިސްކުިރ ކަލޭމެންގ

 ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.    =  ްتعاَل الّلوއަދި ހަމަކަަށވަރުނ     =  އަނިޔާކުރައްާވ

 ކަލަކުކަމުގަިއވޮޑިގެން ުނވެއެވެ.    = .ްއަޅުތަކުންނަށ    = .ެއެއީ ބުނިމީހުންެނވ   

      =  ްކުރައްވާފަިއވެއެވެ.  وصّية ކުރައްވާފައިވެެއވެ. َعْهدُ އަހުރެމެންނަށް  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުނ  

    =  ބޭކަލަކަްށ އީމާްނނުވުމަށް. َرُسولއެއްވެްސ         =  އެބޭަކލަުކ

 އެްއ ގެނަސްދެްއވައިފުމަށްދާންދެން. قُ ْربَانއަހުރެމެންނަށް       = .ާއޭތި އަލިފާންކަިއލ   =   ޭއ(

  އެވެ!( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! َرُسول الّلو     =  ްނ  َرُسولހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންގެގާތަްށ

  ވަޑައިގެންފިއެވެ.   = .ްއަހުރެންގެކުރިނ     =  ާއާއިގެން. دليلބަޔާންވެގެންވ     = 
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  އަދި ކަލޭމެްނ ތިޔަބުިނ ކަންތަކާއިގެންާނއި.    =  ްުކީރ  قتلދެން ަކލޭމެން އެބޭަކލުނ

 ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟      = .ާަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ْيلُ ވަންތަކަމުގެތެރެއިން އެަބއިމީުހންނަށް ދެއްވިތަކެއްޗަށް  فضلއެކަލާނގެ  تعاَل الّلوއަދި  (181) ވެގަންނަ މީހުްނ  ُبَِ
ْيلُ ތައްނުކޮްށ  خردވާ  اَلزمގެމަގުގަިއ ުކރުްނ  الّلو) ވާީމހުން( އެީއ އެމީހުންނަށްާވ ެހވެއްކަމުގަިއ އެއްގޮތަކަްށވެްސ  ُبَِ

ْيلُ އެމީހުން ހީނުކުާރހުށިކަމެވެ! އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ އެީއ އެމީުހންނަށްވާ ނުބައެެކވެ. އެމީހުްނ  ނުކޮްށ  خردެވގެްނ  ُبَِ
އި ވަށަިއގެން އެޅެވޭނެއެވެ. )އެއީ އަލިފާުންނ ދުވަހުން އެީމހުންގެ ކަނދުރާތަުކގަ قيامةއެބެހެއްޓި ތަކެތި 

އަިދ  –والّلو أعلمވަށާލެވިފަިއވާ އުޅައެއްކަމަށާިއ / އަދި ެއއީ ބޮޑުހަރުފަެއއްަކމަށާ މިގޮތްގޮތަށް ބުނެވިފައިވެެއވެ. 
 خَب الّلو އަށެވެ. އަދި ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަުކގެ الّلوެވގެންވަނީ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އުޑުތަކާއި ބިމުެގ ވާރުަތ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

ކަލެޭކ އަިދ އަހުރެމެންީނ މުއްސަނދީންނޭ މިހެްނ ބުނިމީހުންެގ އެބުިނ ބުނުމުެގ  فقًنީއ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ  (181)
ުކރެއްިވއެވެ.  وحى الّلو تعاَلންގެ ަބއެކެވެ.(  يهودىއައްސަާވވޮޑިގެންވެެއވެ. )އެބަސްބުީނ  الّلوއަޑު ކަށަަވރުންވެްސ 

 حقّ އެމީހުން އެބުނި ެއއްޗެއް ނިކަްނހުރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލިއުްއވާހުށީމެވެ. އަދި އެީމހުން އެްއވެސް 

ގެ ރަަހ ލިބިގަންނާޭށ  عذابކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުްނނާއި ކަލޭމެން ައލިފާނުގެ  قتلބޭކަލުން  نىبއަކާއިނުލަިއ 
 ންގަާވހުށީމެވެ. އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަ

ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުންނެވެ. ައިދ އެދެއްވަނީ ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުން ަކލޭމެން ކުރި  عذابއެ  (182)
  ވޮޑިގެންނުެވއެވެ. تعانىهللا އަޅުތަކުންނަށް އަނިޔާވެިރވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލަުކ ކަމުގަިއ 

 رسولުކރައްވާަފއިވަީނ ކޮންެމ  وصّيةައހުެރމެންނަށް  الّلو تعاَلއަދި އެީމހުންނަކީ ިމހެްނ ބުނި ީމހުންނެވެ. " (183)

އާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިއްޔާމެުނވީ އެބޭަކލަކަށް ައހުރެެމްނ  قربانބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލަުކ އަުހރެމެންގެ ގާތަްށ 
ނުޑ ކައިލަންވާނެެއވެ. )އޭ އެވެ!( ކަލޭގެފާުނ  رسول الّلو އީމާންނުވުމަށެވެ. އަދި އެގެންނަވާ ޤުރްބާެނއް އަލިފާންގަ

 دليلބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ. ބަޔާންވެގެންާވ  رسولވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެުކރިން 

ތަކާއިގެންނެވެ. އަދި އެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެވީ ކަލޭމެން ތިޔަބުނި ކަންތަކާއިގެންނެވެ. )ކަލޭމެން އެދުުނގޮތަްށ 
ކުީރމުއެވެ.( ކަލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ. ަފެހ  قتلސް ަކލޭމެން ޭއގެބައެްއ ބޭކަލުްނ ކަންތައްވުމާއިއެުކވެ

 ކުީރ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟ قتلކަލޭމެން އެބޭަކލުން 

ުކރައްވައިިފއްާޔ  قبول الّلوއެްއ  صدقاةއެްއޮކށް ެއ  صدقاةައއުމުގެކުރިްނ މީަހުކ  إسالم دينދަންނައެވެ! ) *
 قبولެއއް  صدقاةނަ ައލިފާނެްއ އައިްސ ެއއެއްޗެްއ އަންދަިއަލއެވެ. އަންދައިުނލައިފިއްާޔ ެއ މަތިން އަން

 ނުވެވުނީއެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = ).ެފަހެ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ދޮުގކުރިޔަސް. )އެޔަކީ އާކަމެއްނޫެނވ      =  ފަެހ

  ދޮގުުކރެވުނެވެ. ން  ބޭކަލު رسولހަމަކަށަވަރުްނ   = .ްކަލޭގެފާނުންގެުކރިނ       = 

 އާިއގެންނެވެ. دليلއެބޭކަލުން ވަޑައިގެންެނވީ ބަޔާންވެގެން            =  އަދި އަލިުކރަނިިވ

 ފޮތްތަކާއިގެންނެވެ.   =  ެއެއް އެއީ. نفسކޮންމ      =  މަރުގެރަަހ ލިބިގަންނާޭނ

 އެއްޗެކެވެ.      =  ިފުިރހަމަކުެރވޭނެކަްނކަށަވަރީ.އަދ    = .ަކަލޭމެންގެ ދަރުމ  

   = ދުވަހުންނެވެ. قيامة            = .ާފަހެ ނަރަކައިން ފޭވެ ދުުރކުރެިވއްޖެމީހ    

   = .ިއަދި އޭނާ ސުަވރުެގ ވެއްދެވ    = .ެފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާ ނަސީބުެވރިވެއްެޖއެވ   

        =  ެނުވެއެވެ. / ދުނިޭޔގެ ދިރިއުޅުން ނުވެއެވެ. حياةއަދި ދުނިޔޭގ          = 

  ހެއްލުންތެިރކުރެޭވ ައރާމުކޮޅެއް ކަުމގައިމެނުވީ.   =  ކުެރވޭނެއެވެ. إمتحانހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލ   

  = )ްކަލޭމެންގެ މުދާތަކުަގއި )ބަާލ މުސީބަތް ޖަްއސަވައިގެނ    =  ެنفسއަދި ކަލޭމެްނގ 

 ތަކުގައްޔާިއ )ގާތްތިމާގެ ީމހުން މަުރވުންކަަހލަ ކަންތަކުން.(    =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެްނ

    ން އަހާނެެއވެ. مؤمنއަހާނެއެވެ. ަކލޭމެން     =  / .ްيهودىފޮތްދެއްވުނުމީހުންގެފަރާތުނ 

  ަކލޭމެންކުރީން. =   އިންެގ ފަރާތުން. نصارىންނާ    =  ިشريكއަދ 

 ކުރިމީހުންގެ ަފރާތުންނާއި.     = ).ެގިނަ އުނދަޫގތައް. )އަހާނެއެވ     =  އަދި ކަލޭެމްނ

 ކެތްތެރިވަންޏާ.   =  ްވެިރވަްނޏާ. تقوىއަިދ ަކލޭމެނ     =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެކަންަތއްތަްއ

  އެއީ.     = .ެކަންތައްތަކުގެެތރެއިން ަގދަވެގެންވާ ކަންކަމެވ        =  الّلوއަިދ 

 ހިއްޕެވިހިނދު.         = ( ްنصارىންނާ  يهودىފޮތްދެއްވުނުމީހުންގެ ކިބައިނ  )އިންގެކިބައިްނ

 ކަށަވަރު. َعْهدُ         =  ްަކްނ  َرُسولގެފާނުންގެ  زلّمدކޮށްދޭށެވެ! ) بَ َيانކަލޭމެން އެކަން މީސްަތކުންނަށ

  ކޮށްދޭެށވެ! بيانމީސްތަކުންނަށް ރަނގަޅަށް     = !ެއަިދ ަކލޭމެން އެކަްނ ވަންހަާނ ނުުކރާށެވ 

  =  ެކަށަވަރު އެްއލައިަލއިފިއެވެ.( َعْهدُ ދެންފަހެ އެމީހުން އެެއއްލަިއލައިފިެއވެ. )އ     = 
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 އެމީހުންެގ ބުރަކަށިތަުކގެ ަފހަތަށް )ފުރަަގހަށް(   =  އަިދ އެމީހުްނ އޭިތ ިވއްކައިފިެއވެ. )އޭިތ

 ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.(    = )ްދާދި ކުޑައަގަކަށް )ދުނިޔޭގެ ކުޑަ އެތިކޮޅަކަށ   =  ފަެހ

 ނުބައިވެގެންވެެއވެ.     = ).ިއެމީހުްނ އެގަްތ އެތި. )އެމީހުން އެބަަދލުކުިރއެތ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަމެއްނޫނެވެ.( ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ  عجائبއެވެ!( އެީމހުން ަކލޭގެފާނުްނ ދޮގުކުިރޔަސް )ެއއީ  رسول الّلو)އޭ  (184)

ތަކުގެ މީހުންވެސް އެމީހުން ގާތަށް ވަޑަިއގެންެނިވ  أّمةންވެސް ދޮގުކުރެވުެނވެ. )ކުރީގެ  رسولކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގެ 
 އާއި އަދި ައލިކުާރ ފޮތްތަކާއިގެންެނވެ. دليلން ދޮގުކުރިއެވެ.( އެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެީވ ބަޔާންވެގެްނވާ  رسول

ތަކުގެ( ަދރުަމ ކަލޭމެނަްށ ފުިރހަަމ  عملއަީކ މަރުެގރަަހ ލިބޭނޭ އެއްޗެެކވެ. ަކލޭމެންެގ ) نفسކޮންމެ  (185)
ދުވަހުންެނވެ. ފަެހ )އެދުަވުހން( ނަރަަކއިން ުދރުެވ ސުަވރުެގ ވަދެވިއްޖެީމާހ  قيامةކުރެވޭނެކަންކަަށވަީރ 

ދިިރއުޅުމަކީ ހެްއލުންތެރިެވވޭ ކުޑަ ައރާމުކޮޅެއްކަމުގަިއ ހަމަކަށަވަރުްނ ނަސީބުެވރިވެއްޖެެއވެ. އަިދ ދުނިޔޭެގ މި
 މެނުވީ ނުވެއެވެ. 

އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގ މުދަލުގަިއ )ބަލާ މުސީބާތްޖެިހ ހަލާކުވުންފަދަ ކަންތައް މެދުެވރިކުރަްއވައި(  (186)
ވުންފަދަ ހިތްދަިތވާ ޒާތުެގ ކަންތަްއ ުކރަްއވާހުށީމެވެ. އަދި ަކލޭމެންެގ ގާތްތިާމގެ މީހުްނ މަރު  إمتحانކަލޭމެން 

ންެގ ކިަބއިންނާިއ  أىل كتابކުރައްާވ ހުށީމެވެ. އަިދ  إمتحانމެދުވެރިކުަރއްވައިގެްނވެްސ ކަލޭމެްނ )ެގ އީމާންކަން( 
 ކުރިމީހުންގެ ކިބައިން އުނދަޫގވާފަދަ އެތައް ލަފުެޒއް ހަމަކަށަަވރުންވެސް ަކލޭމެން އަހާެނއެވެ. )އެފަދަ  ِشركއަދި 

الّلو ަކލެކެވެ. އަުހރެމެން މިއީ މުއްސަނދިންނެވެ. އަިދ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ.  فقًنއެީއ  الّلوމީސްމީހުން ބުނާނެއެވެ. 
ވެގެން ހޭަދ ނުކުރުމަްށ އެަކލާނގެ އަތްޕުޅުވަނީ ކަސްތޮޅު އެޅެވިފައެވެ. ފަެހ މިފަދަ މިފަދަ ބަސްބަަހކީ ތެދުެވިރ  فقًن

 غًنةއަޅާގެ ހިތުގައިވާ ލޯބިވެިތކަމާ  مؤمنއަށްޓަކައި  الّلوއެވެ.  كلمةއެއްގެ ހިތަށް  ވަރަށް އުނދަގޫތައްވާނެ  مؤمن

 تقوىން( ކެތްތެރިެވ  مؤمنތެރިކަން އުުތރިގަންނަަވރުގެ ބަސްަބހެވެ. ދެން ެއކަލާނެގ ެއ އަންގަވަނީ( ކަލޭމެން )

އެބަހީ ެއކެތްތެރިކަމާިއ ެއ  –އީމާންކަން ުފރިހަމަކަމުެގ ދަލީލެެކވެ.  ވެރިވެއްެޖއްޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ އެމީހުންގެ 
ވަުރގަދަ ީމހުންނަށް މެނުީވ  َعْزمُ ކުރަްއވާފައިާވ މަތިެވރި ކަްނކަމެވެ. ) الّلو أمرވެރިކަމަކީ އެކަންކަމަްށ  تقوى

 ނުވާނެކަންކަމެވެ.( 

ކަށަވަުރ  الّلو تعاَل َعْهدُ އިންގެކިބައިން(  نصارىންނާ  يهودىއަދި ފޮތްދެވުނު މީހުންގެކިބައިން )އެަބހީ  (187)
ކޮށްދެްއވާށެވެ!  بَيانކަަށވަރަީކ  ކަލޭމެްނ އެކަްނ މީހުންނަްށ  َعْهدُ ހިއްޕެވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ!( ެއ 

ކޮށްދެއްވާެށވެ.!(  بيانށް ތައް މީސްތަކުންނަ خَبކަމާއި ެއކަލޭގެފާުނންގެ  َرسولގެ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلم)އެބަހީ 
ކަށަވަރު( އެމީހުންެގ ފުަރގަަހްށ  َعْهدُ އަދި ެއކަން ކަލޭމެްނ ވަންހަާނ ނުުކރާށެވެ! ދެންފަެހ އެމީުހން އެކަްނ )ެއ 

އެއްލަިއ ަލއިފިއެވެ. )އެމީހުންނަށް ކުރުމަްށ އެންިގ ކަްނތައް ނުކުިރއެވެ.( އަދި ދުނިޭޔގެ ދާިދ ކުޑަކުަޑ 
 خَبގެފާނާބެޭހ  زلّمدހުން އޭތި ިވއްކައިފިެއވެ. )އޭތި ދީާފ ކުަޑފައިދާކޮޅެއް އެމީހުްނ ގަނެފިއެވެ. ފައިދާކޮޅަކަށް އެމީ

ތައް އެީމހުން ވަންހަނާކޮްށ މީސްތަކުންނަްށ އޮޅުވަިއލީއެވެ.( ފަެހ އެީމހުން އެ އެއްެޗއްދީފަިއ އެގަްތ އެީތެގ 
 ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންެވއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ުހީފުޅުނުކުރައްވާެށވެ.!އަިދ ެއ އުފާުކރާމީހުންާނމެދު ކަޭލގެފާނ      = 

އަދި އެމީހުްނ  =  އެމީހުންނަށް ލިެބވުނުތަކެއްާޗއިމެދު. )ދުނިޔެއިން އެމީހުންނަްށ ލިބުުނ ތަކެއްާޗއިމެދު(

  ލޯބިކުރާ.   = .ްއެމީހުންނަށް ާތރީފާ ސަާނ ލިބުމަށ      =  ނުކުާރ އެމީހުްނ

  ކަންތަކާއިމެދު.   =  !.ެފަހެ ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނާމެދު ހީފުޅުނުކުރައްވާެށވ       = 

 ން ސަލާމަތްވެގެންވާޭނ ކަމުގައި. عذاب  = .ީއަދި ެއމީހުންނަށްހުރ     =  ވޭންދެނިިވ

 އެވެ. عذاب  =  ވެގެންެވއެވެ. خاّص އަްށ الّلو އަިދ        =  އުޑުތަާކއި ބިުމގެ ވެރިކަްނ

  އީ الّلو تعاَلއަދި  =  / ނުވަތަ އެތަންތާނގެ އެންމެހާ ަތކެތި.     = .ްކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށ 

  = .ެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގެެއވ          =  ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަްއ

 ހެއްދެވުމުގައި.   = .ިއަދި ބިމާއ         =  ނޑާިއ ދުވާުލ ތަފާުތ އަިދ ރޭގަ

 ކުރެއްވުމުަގއްޔާއި.  =  ާނޑައެޅިގެންވ   ވެއެވެ.دليل ހަމަކަށަަވރުްނ ކަ        = 

  އެމީހުންނަީކ )އެބުއްިދވެރިންނަީކ(  =  ބުއްދިވެރިންނަށް.   =  ކުރާީމހުންނެވެ. ِذكر އަށް الّلو

 ހަނދާންކުާރ މީހުންނެވެ.(الّلو )    = .ްކޮޅަްށތިބެގެންނާއި އަިދ އިށީނދެ ތިޭބއިރުވެސ    

 =  ްއަދި އެީމހުންގެ އަރިކަށިތަުކގެމައްޗަްށ އޮންނަިއރުވެސ     =  ކޮްށ ِفْكُر އަިދ އެމީހުްނ

 ވިސްނާހަދާ.         = .ުއުޑުތަކާއި ބިން ހައްަދވާފައިާވގޮތާއިމެދ    އެމީހުްނ(

އެވެ.! َرّب ދަންނަވައެވެ.( ޭއ އަޅަމެންގެ        =  ގޮުތަގިއ باطل އިަބރަސްކަލާނގެ މިތަކެިތ

 ނުހައްދަވަމުއެވެ.   =  ވަންތައެވެ.طاىر އިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ   =  ފަހެ އަޅަެމްނ

  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ.!   =  ެން.عذاب ން / އަލިފާުނގެ عذاب ނަރަކައިގ   =  ޭއ

 އެވެ! ربّ އަޅަމެންގެ        =  ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަްސކަލާނގެ ަނރަކައަށް ވައްދަވައިފި އަޅަުކ

  )ދަންނައެވެ!(   = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އިބަަރސްަކލާނެގ އެއަޅަުކ ގެްއލެިނ ކުރަްއވައިފީމުއެވ   

   = .ެއަދި އަނިޔާވެރިންަނކަށް ނުވެއެވ     =  ްވެރިއަކު  نصرއެއްވެސ.  =  ޭއ

 އެވެ! ربّ އަޅަމެންގެ          = .ެހަމަކަށަވަުރން ގޮާވލައްވާޭބކަލެްއގެއަޑު އަޅަމެން އަަހއިފީމުއެވ 
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     = .ާއެބޭކަަލކު އީމާންކަމަށް ގޮވާަލއްވ      =  އަްށ  ربّ ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ

 އީމާންވާށޭ!    = .ެފަހެ އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުއެވ   =  ެއެވެ! ربّ އޭ އަޅަމެންގ       

   = . !ެފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްަސާވދެއްވާނދޭވ     =  އަިދ އަޅަމެންެގ

 ކިބައިން ދުުރކުރަްއވާ ިފއްލަވާނޭދވެ!   = .ްއަޅަމެންގެ ނުބައިތަްއ / ކުށްތައ     =  އަިދ އަޅަމެްނ

  މަރުގަންނަވާނދޭވެ!    =  ).ުރަނގަޅު މާތްމީހުންނާއެކު. )ރުެހވިގެންާވ ކިޔަމަންތެރީންނާއެކ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ތިމާމެނަށް އެލިބުނު )ދުނިޭޔގެ ފައިދާކޮޅާމެދު( އުފާުކރާމީހުން އަދި އެމީހުން ނުުކރާ ކަންތަކުްނ  (188)

ން ސަލާމަތްވެގެންވާނޭކަމުގަިއ އެްއގޮތަކަށްވެްސ  عذابލިބުމަށް ލޯބިކުރާމީހުން  تَ ْعرِْيفُ އާއި  َمَدحَ އެމީހުންނަށް 
ގެ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއެވެ. )މިއީ  عذابނަށްހުީރ ވޭްނދެނިވި ކަލޭގެފާނު ހީފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ! އަދި އެމީހުން

 بيانފޮތްތަކުގައި  تفسًنއިންގެ ވާހަކަކަމުގައި  نصارىންނާއި  يهودىތައް ވަންހަނާކޮށް އަދި އެކަމަށް އުފާކުރި  خَب

 ( والّلو أعلمވެގެންވެެއވެ. 

އަށެވެ. ައިދ  الّلوވެގެންވަނީ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއިބިމުގެ މުޅިވެރިކަާމއި އެތަންތާގައި ވާހާ އެއްޗެްއ މިލްކުވެ  (189)
 ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް 

ނޑާިއ ދުވާުލ ތަފާތުުކރެއްވު (191) ުމގަިއ އެކަްއޗަށްފަުހ ހަމަކަށަވަރުްނ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެވުމުގަިއ އަިދ ރޭގަ
 حّجةކުާރ  دليلެތރިކަމުގެމައްޗަްށ  قدرެގ އެއްަކއުވަންތަކަމާއި  الّلوއަނެކަތި އަންނާނޭގޮްތ ެލއްވުމާިއ މިކަންކަމުގަިއ 

 ކޮށްހަދާ ބުއްދިެވރިންނަށެވެ.ِفكرތަކާއި ހެކިަތއްވާކަންކަަށވަރެވެ. އެއީ އެކަންކަމަށް ވިސްނާ 

ގައްޔާިއ ައިދ  حالގައްޔާއި އިށީނދެތިޭބ  حالއެމީހުންނަކީ )އެަބހީ އެުބއްދިވެރިންނަކީ( އެމީހުންކޮޅަށްތިބޭ  (191)
ކޮްށ އެކަލާނގެ ހަނދާންުކާރ  ِذكرއަށް  الّلوއެމީހުން ައރިކަށިމައްޗަްށ ައރިޔަށް އޮށޯވެ އޮންނައިުރ ގަިއވެސް 

ކޮށް ވިސްާނހަދާމިހުންނެވެ. )އަިދ  ِفكرގޮތާއިމެުދ އެމީހުްނ މީހުންނެވެ. އަދި އުޑުތަކާއި ބިްނ ހެއްެދވިފައިާވ 
ގޮތުަގއި )އެއްވެްސ ފައިާދއެއްނެްތ  باطلއެވެ! އިަބރަސްަކާލނގެ މިތަކެިތ  ربّ އެމީހުން ދަންނަަވއެވެ.( އޭއަޅަމެންގެ 

ްނ  عذابލިފާނުގެ ވަންތައެވެ. ފަހެ އަޅަމެން އަ طاىرބޭކާރުގޮތުަގއި( ނުހައްަދވަމުއެވެ. އިބަރަްސކަލާނެގ ހުސް 
 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! 

އެވެ! ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަަރސްކަލާނެގ ަނރަކައަށް ވައްދަވައިިފ އަޅަކު ކަަށވަރުްނވެްސ  ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (192)
 نصرއެއަޅަކު އިބަރަްސކަލާނގެ ގެއްލެނިުކރަްއވާ ނިކަމެތި ކުަރްއވައިފީމުއެވެ. އަދި އަނިާޔވެރިންނަށް ެއއްވެސް 

 ވެރިއަުކ ނުވެެއވެ. 
އެވެ! ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންކަމަށް ގޮވާަލްއވާ ބޭަކލެއްެގ އަޑު އަޅަމެން ައހައިފީމުއެވެ.  ربّ އޭ އަޅަމެންެގ  (193)

އަްށ އީމާންވާށެވެ! ދެންފަެހ އަޅަމެްނ  ربّ އެބޭކަލަުކ ވިދާޅުވެެއވެ. ޭއ ަކލޭމެންނޭވެ! ކަލޭމެްނ ަކޭލމެންގެ 
ފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްސަވާދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ އެންމެަހިއ އީމާންވެއްޖައީމެވެ. 

ކުށްތަކާއި ނުަބއިތަްއ ނެތިކުަރއްާވ ދުރުުކރައްވާނޭދވެ! އަިދ ރަނގަޅު މާތްމީހުނާެއކު )އެބަީހ އިަބރަސްކަލާނެގ 
 ވާފާދޭވެ!ރުހިވޮޑިގަންނަާވ   ކިޔަމަންތެިރ އަޅުންނާއެކު( އަޅަމެން މަުރގަންނަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ެއެވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ! ربّ އޭ އަޅަމެންގ     =  އިބަރަސްަކލާނެގ

 ކުރެއްވިތަކެތި. وعدއަޅަމެންނަށް      =  ެން  َرُسولންގެމައްޗަށް ) َرُسولއިބަރަސްކަލާނގ

  މެދުވެރިކުަރއްވައި(   = !ެއަދި އަޅަމެން ގެއްލެިނ ނުކުރައްވާނދޭވެ! ނިކަމެތި ނުކުަރއްވާނދޭވ  

    = ދުވަހުން. قيامة     =  ެވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ. خالفހަމަކަަށަވރުން އިަބރަސްކަލާނގ 

   = ފުޅަކާއި. وعد ވޮޑިގެންނެވި ވެ وعد         =  ربّ ދެންފަހެ އެަބއިމީހުންެގ 

 ކުރަްއވައިފިއެވެ. إجابةއެމީހުންނަށް      =  ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ގެްއލެިނ

 ނުކުރައްވާނޭކަމުަގއި.      =  ޮ( ުކރާމީހެްއގެ ދަރުމަ.عملކަލޭމެންކުރެ )ހެޔ      

  ފިރިހެނުންގެ ެތރެއިންވިޔަސް ުނވަތަ އަންހެނުންެގ ތެެރއިންވިޔަސް. =     =  ކަލޭމެންެގ

 ގެގޮތުްނ ހަމަ އެއްބައެެކވެ.( دينކުރުމާ ިކޔަމަންތެރިވުމާއި  عملއެއްބަޔަކުވަީނ އަނެއްބަޔަުކގެ ެތރެއިންނެވެ. )

     =  ުކރިމީހުން. ىجرةފަެހ        =  އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޮގވަތިގެދޮރުްނ

  ނެރެވުނު.    = .ުއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަމގުގައި އެމީހުންނަށް އުނދަގޫތައް ލިބެވުނ   

 އަދި އެމީހުން ހަނގުރާމަުކރި. =  =  ްވެވުނު. قتلއަދި އެމީުހނ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ުފއްސަވާހުށީެމވެ.   = .ްއެމީހުންގެ ނުަބއިކަންތައްތަްއ / ކުށްފާފަތައ 

      =  ބަގީޗާަތކަކަށް ވައްދަވާހުށީެމވެ.އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުްނ    

       = .ޭއެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތައްދެމ        = ثوابންާވ  حضرةގެ  الّلو 

 އެއްގެގޮތުން.    =  ިގައިެވއެވެ. حضرةއެކަލާނގެ  – الّلوއަދ      =  ުبރަނގަޅ  ثوا

   .جزاء/ ރަނގަޅު     = !ެަކލޭގެފާނު ެހއްލުންތެިރ ނުކުރާހުށިކަެމވ     =  ކާފަުރީވ
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 މީހުން އެފުރޮޅޭ ުފރޮޅުންތަކަށް.      = .ިަރށްތަކުގައ    =  އެއީ ދާދި ކުޑަކުަޑ

  އަރާމުކޮޅެކެވެ.     = .ެދެން އެމީހުންގޮްސ ތިބޭނެތަނަކީ ނަރަކައެވ      =  ިއަދ

  އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 وعدބޭކަލުންގެ ދޫފުޅުމަތިން އަޅަމެންނަށް  رسولއެވެ! އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފޮުނއްވި  ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  (194)

ްނ  مفّسرދެއްވުންކަމުގައި ބަެއއް  نصرތެރިންގެމައްޗަށް  عدواةކުރައްވާފަިއވާ ކަންތަްއ އަޅަމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ! )އެއީ 

ދުަވހުން އަޅަމެން ދެރަނުުކރައްވާނދޭވެ! ގެއްލެިނ ނުކުަރއްވާނދޭވެ!  قيامة( އަދި والّلو أعلمލިއުއްަވއެވެ. 

 ވެވޮޑިނުގަންނަވާހުއްޓެވެ.  خالف ފުޅަކާއި. وعد ވޮޑިގެންެނވިވެ وعدހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގ  

ުކަރއްވައިފިއެވެ. )އެަކލާނގެ އަންގަަވއެވެ.(  إجابةއެމީހުންނަށް  ربّ ދެންފަހެ އެބައިމީހުްނގެ  (195)

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެއްލެނިނުުކރަްއވާހުށީމެެވ.  –ުކރާމީހެއްެގ  ދަރުަމ  عملހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންކުެރ ހެޮޔ 
ފިރިހެނުންގެތެެރއިންވިޔަްސ އަންހެނުންގެެތރެއިންވިޔަްސ މެއެވެ. ކަލޭމެންުކރެ އެއްބަޔަުކަވީނ 

 ىجرةގެގޮތުން ހަމައެއްބަެއކެވެ.( ފަެހ  دينުކރުމާ ިކޔަމަންތެރިުވމާއި އަިދ  عملރެއިންނެވެ. )އެބަީހ އަނެއްބައެއްގެތެ 
އަިދ އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  –އަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޮގވަތިގެދޮރުްނ ނެރެވުނު ީމހުން –ކުރި މީސްތަކުްނ 

ވެދިަޔ މީސްތަކުން )މިމީހުްނ  قتلަހނގުރާމަކޮްށ އަދި  އަިދ އެީމހުން –މަގުގަިއ އުނދަގޫތަްއ ލިެބވުނުމީހުްނ 
ދަންނައެވެ!( ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނެގ ކުށްފާފަތަްއ ފުއްސަާވ ދުރުުކރަްއވާހުށީމެވެ. އަިދ 

ންރަސްަކލާނެގ ހަމަކަށަވަރުން އެތަންތާނގެދަށުން އެިކވައްތަުރގެ ާއރުތައް ދެޭމ ބަގީޗާތަކަކަށް )ުސވަުރގެތަކަށް( ތިމަ

ާއިއ  ثوابެއއްެގ ގޮތުންނެވެ. އަިދ ރަނގަޅު  ثوابންދެއްާވ ދަރުަމޔާ  حضرةގެ  الّلوއެމީހުން ަވއްދަވާހުށީމެވެ. އެީއ 

 ގައެވެ.  حضرةެގ  الّلوދަރުމަވަނީ ހަަމ 

ެއވެ.( ކާފަރުންެގ މީހުން ރަށްތަކުގަިއ އެފުރޮޅޭ ފުރޮޅުމަށް )އެީމހުން ެއާރާވ  رسول الّلو)އޭ   (196)

ނޑިތަކާއި މެދު(  تَ َرقّْىތަކަާށ ުކާރ ވިޔަާފރިތަކަްށ އަދި އެީމހުންެގ  مجعيةޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާިއ ހަާދ  ނޑުދަ ެގ ލަ
 ކަލޭގެފާނު ހެއްލުންެތރިވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ.

ދުވަހުްނ އެމީހުންގޮްސ ތިބޭނެތަނަކީ ހަަމ  قيامةފައިދާކޮޅެކެވެ. ައރާމުކޮޅެކެވެ. ދެްނ  އެއީ ދާދި ކުޑަކުޑަ (197)
 ނަރަކައެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްވެރިވީީމހުން. تقوىއެހެންމަވެސ  =  ެއަށް. ربّ އެމީހުންގ     = 

 އެމީހުންނަށް ހުީރ ބަގީޗާަތކެކެވެ. / ސުވަުރގެތަކެވެ.           =  އެތަންތާގެދަށުްނ

 އާރުތައްދެމޭ.     =  ޭحالއެމީހުން އެާތ ދެމިތިބ.         = ްނާވ  حضرةގެ  الّلو

 ދާީރއެއްެގގޮތުން. مْهَمان     =  ިަގއިވާތަކެތި. حضرةެގ  الّلوއަދ     =  ިކޔަމަންތެިރ

 މާތްމީހުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެެއވެ.           =  ންެގ  أىل كتابއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ

 އިންގެތެޭރގައިެވއެވެ.( نصارىންނާިއ  يهودىތެރޭގައިެވއެވެ. )      =  ްައްށ  الّلوހަމަކަށަވަރުނ

 އީމާންވާމީހުން.        = ( ްބާވަިއލެއްވިަތކެއްޗަށާއި. مؤمنއަދި ަކލޭމެންނަށ )ްންނަށ         

 އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށާއި.އަދި  =    =  ްއަށް ބިުރވެތިވެ މަޑުމޮޅިާވ  الّلوއެމީހުނ

. حال       =  ިގެ އާޔަތްަތްއ އެމީހުން ނުވިއްކާ )ބަަދލުނުކުރާ( الّلوއަދ     = 

 ކުޑައަގަކަށް )ދުނިޔޭެގ ފައިދާއަކަށް(   = )!ެއެމީުހން )ދަންނައެވ      =  އެމީހުންނަްށ

  ަގއި. حضرةގެ  ربّ އެމީހުންގެ  =    އެމީހުންގެ ދަރުމަެވއެވެ.  =  ްالّلوހަމަކަށަވަރުނ 

  އީ.      = .ެހިސާބުބެއްެލވުން ައވަސްވެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވ     = 

ެގ ކިޔަމަުނގައިވުަމްށ  الّلوކަލޭެމން ކެތްތެިރވާށެވެ! ) =  އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ!

 ކެތްތެރިވާށެވެ.(   = ( ްކެތްުކރާށެވެ! عداوةއަދި ކަލޭމެނ )ުތެރިްނގެ ކަންތަކާއިމެދ    =  އަިދ

ނޑަކަށްވާށެވެ! الّلوކަލޭމެން )  ގެމަގުަގއި( އެކަކު އަނެކަކާިއ އެުކވެރިެވ އެކަިތގަ    =  ްالّلوއަދި ަކލޭމެނ 

އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ.!      =  ްކާމިޔާބުވޭތޯ.ކަލޭމެންނަށ  
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ެވރިެވ ިބރުވެތިވެއްޖެބަަޔކު )ދަންނައެެވ!( އެބަަޔކަްށ  تقوىއަްށ  ربّ އެހެނެއްކަމަުކ އެބަޔަުކ އެބަޔަުކގެ  (198)

ހުރީ އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމެމުންދާ ބަގީޗާަތކެވެ. ސުވަރުގެތަެކވެ. އެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބޭގޮތަށެެވ. 

 حضرةގެ  الّلو ން އެމީހުންނަްށވާ މެހްމާންދާރީެއވެ. އަދި ކިޔަމަންތެރި މާތްމީހުންނަށް حضرةގެ  الّلو تعاَلއެއީ 

 ގައިވާ ަތކެތި ެހޔޮވެގެންެވއެވެ. 

)އެަބހީ:  –ޮފތްދެއްވުނު މީހުްނގެތެރޭަގއިވެްސ  يعىن: –ންގެެތރޭގަިއވެސް  أىل كتابއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (199)

ނޑައެޅިގެން  نصارىންނާއި  يهودى ن)އަށް އީމާންވާ މީހުން ވެއެވެ. އަދި ކަލޭމެން  الّلوއިްނގެތެރޭަގއިވެސް( ކަ  مؤم

ން(ނަށް ބާވައިލެއްވުނު ަތކެއްޗަށާއި އަދި އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނު ތަކެްއޗަށް އީމާންވާ މީހުންެވއެވެ. އެމީުހްނ 

ެގ ާއޔަތްތައް އެމީުހްނ  الّلوއަްށ ބިުރވެތިެވ ކިޔަމަންތެިރވެ މަޑުމޮޅިވެގެންެވއެވެ. އަިދ ކުޑައަގަކަްށ  الّلو

އެމީހުން ބަަދލުކޮްށ  حكمެގ  دينޑަފައިދާކޮޅަކަށް އެމީހުންަނށް އެނގިފަިއވާ ނުވިއްކައެވެ. )އެބަީހ ދުނިޔޭެގ ކު

 ثوابގައި އެީމހުންނަށް އެމީހުންގެ ަދރުމަވެެއވެ.  حضرةގެ  ربّ ނުހަދައެވެ.( އެމީހުން ދަންނަެއވެ! އެމީހުްނގެ 

 އީ ހިސާބުބެއްެލވުން ައވަްސވެވޮޑިގެންވަ ކަލާނެގއެވެ.  الّلو تعاَلހުއްޓެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ 

އަށް ިކޔަމަންވެތިބުމަށް( ކެތްތެރިވާެށވެ! އަދި ކަލޭެމްނ  الّلوއޭ އީމާންވެގެްނވާ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެން ) (211)

ގެަމގުގަިއ  ّلوالތެރިްނގެ ކަންތަކާއިމެދު( ކެތްތެރިކަންަމތީ ދެމިތިބޭށެވެ! އަދި ަކލޭމެން ) عداوة)ކަލޭމެންގެ 

ނޑަކަށްވާށެވެ. އަިދ ަކލޭމެން  ވެިރވާށެވެ!  تقوىއަްށ  الّلوކުރިޔަށްދާިއރު( އެކަުކ އަނެކަާކއި އެކުެވރިެވ އެކަިތގަ

 ބިރުވެތިވާށެވެ! އެީއ ކަލޭމެންނަްށ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބު ލިބުމަްށޓަކައެވެ.
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uv 

 މާނެ  ގ ެ النسـاء ُسورة
 

 (176)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      النس اء ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = !ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ       = ވެރިވާށެވެ! /  تقوىއަށް  َربّ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ

  އެކަލާނެގއީ ކަލޭމެން ހެއްދެވި ަކލާނގެއެވެ. =   ބިރުވެތިވާށެވެ!   =  އެންެމ

  .ގެނަފުސުފުޅެވެ انّسالو عهيه آدوއަކުން. އެީއ  نفس      =  ެގ  نفسްނ ެއ  نفسއަދި ެއ

 އެވެ. حّواىއަނބިކަބަލުންވެްސ އެކަލާނގެ ހެއްދެވިެއވެ. އެީއ         =  އަދި އެދެކަނބަލުންެގ

 ފަރާތްޕުޅުން ގިނަ ފިރހެނުން ެއކަލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ.  = .ިއަިދ އަންހެނުންނާއ     =  އަިދ

  ވެރިވާެށވެ.! تقوىއަށް ބިުރވެތިވާށެވެ! /  الّلوކަލޭމެން    =  އެކަލާނގެީއ އެަކލާނގެާއއިމެުދ

 ކަލޭމެން އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކާ ސުާވލުކުރާ ކަލާނެގއެވެ.    =  ިއަށްވެސް )ކަލޭެމްނ  َرِحمއަދ

  ބިރުވެތިވާށެވެ!(      =  ވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوހަމަކަށަވަރުްނ       = ( ެعملކަލޭމެންގ 

 ތަކުގެ( މަްއޗަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަމުގައި.      =  ންނަށް އެކުދިންެގ ުމާދ  يَِتيمއަިދ

  ކަލޭމެން ދޭށެވެ!     = !ެއަދި ކަލޭމެން ިވޔާނުދާ ނުބައިއެއްޗެތި ބަދަލު ނުުކރާށެވ    

   ރަނގަޅު ަތކެއްޗާއި. =  = !ެއަދި ަކޭލމެން އެކުދިންގެ މުާދ ނުކާށެވ      = 

 ކަލޭމެންގެ މުަދލާއެކު.     = .ެހަމަކަށަވަރުން ެއކަންވިއެވ      =  ބޮޑުވެގެްނާވ

 ފާފައެއްކަމުގައި.    .ާއަދި ކަލޭމެން ިބރުވެތިވަްނޏ             = عدلކުދިންނަށް  يَِتيم 

 ވެރިނުވެވޭނެކަމާމެދު.         = !ެަކލޭމެން ހިތަިއާވ )ރުޭހ( ީމހުންނާ އިންނާށެވ      

 އަންހެނުންގެތެެރއިން. =      = .ާދެމީހުނާ. އަދި ތިންމީހުނާ. އަދި ހަތަރުީމހުނ      

  އަދި ކަލޭމެން ިބރުވެތިވަްނޏާ.=   =  ވެރިނުވެވޭނެކަމަށް. عدلކަލޭމެނަްށ  =  ފަހެ އެަކާކ
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   )އިންނާށެވެ.(  އެވެ.    =  ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ ކަނައަތްތައް ިމލްކުކުރި އެއްޗަކާ )އެަބީހ

  އަޅުއަންހެނުންނާ(   = .ެއެގޮތް ކުަޑވެގެންެވއެވެ. / ގާތްެވގެންވެެއވ     = 

  )އަނިޔާވެރިނުވުުމގެ ފަރާތަށް( ނުލެނބުން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވެިރވާށެވެ! ިބރުވެތިވާެށވެ! އެކަލާނގެއީ އެންެމ  تقوىއަްށ  َربّ އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ  (1)

ހައްަދވަިއ  آدم عليو الّسالم  الّلو تعاَلފުޅެވެ. ) نفسގެ  آدم عليو الّسالمއަކުން ަކލޭމެން ެހއްދެވި ކަލާނެގއެވެ. ެއއީ  نفس

ގެ ަދރިންނެވެ.( އަިދ  آدمއެކަލޭގެފާނުންެގ ދަރިފަސްކޮުޅ ކަމުގަިއ އެންމެަހއި އިންސާުނން ލެްއވިއެވެ. އެންމެންނަކީ 

َنا َحوَّاىގެފާނުންގެ ކިބައިން އެަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ  آدم  َحوَّاىގެފާނު އެކަލާނގެ ެހއްދެވިެއވެ. ) ِست ُّ

ގެ އަރިކަށީެގ ކަށިކޮޅަކުން ކަމުގައި ރިވާެވގެން ވެއެވެ.( އަިދ  آدم عليو الّسالمވަނީ ގެފާނުން ހައްދަވާފައި 

އަްށ  الّلوއެދެކަނބަލުންގެ ަފރާތުން އެަތއްގިނަ ިފރިހެނުންނާިއ އަންެހނުން އެކަލާނެގ ެހއްދެވިއެވެ. އަދި ަކލޭމެން 

ކު އަނެއްބަޔަކާ ސުވާުލކުރާ ަކލާނގެެއވެ. އަިދ ބިރުވެތިވާށެވެ! އެކަލާނގެއީ އެަކލާނގެާއއިމެދު ކަލޭމެން ެއއްބަޔަ

އާއިމެދުެވސް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެެވ.  َرِحمއެކަލާނެގ މެދުވެރިކޮްށ ަކލޭމެން ކަންކަމަްށ އެދޭ ަކލާނގެެއވެ. އަދި 
ނޑާށެވެ.! އެކަމާމެދު ބިރުވެ ިތވާށެެވ! އެބަހީ ގާތްތިމާގެކަުމގެ ގުޅުން ަކލޭމެން ގުޅާ ދަމަހައްޓާށެވެ! އެގުޅުން ނުކަ

 ވިެއވެ.  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރާ އެންމެަހއި ކަންތަކަްށ ބަްއލަވާ )ާފރަވެިރވެވޮޑިގެންވާ( ކަަލކު ކަމުަގއި 

ފުދުނީމާ( އެކުދިންގެ މުދާ އެކުދިންނަށް  َتَصّرفން )ބޮޑުވެ  يَِتْيمُ ވެރިންނޭވެ!(  َمْسؤلކުދިންގެ  يَِتْيمُ )އޭ   (2)

 حاللއެއްޗެތި  حرامވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ ރަނގަޅު އެއްޗެްއސަްށ ކަލޭމެން ބަދަުލ ނުކުރާށެެވ! )ދޭށެވެ. އަދި 

ކުދިންެގ ރަނގަުޅ މުދާ ަކލޭމެންެގ ދެަރ އަިދ ދަށް މުދަލަްށ ބަދަުލ  يَِتْيمُ އެއްޗެއްސަްށ ބަދަުލ ނުކުރާެށވެ. / 
ނުކާށެވެ! ހަމަކަށަަވރުން އެގޮތަށް ކަންަތއް ކުރުމަީކ ނުކުރާށެވެ.( އަދި ކަލޭމެންެގ މުދަލާއިއެުކ އެކުދިންގެ މުދާ 

 ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެެކވެ. 

)އަންހެންކުދިންގެ( ކާވެިނރަން ފުިރހަމައަށް އަާދނުކުރެވޭނެކަމަށް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވަންޏާ،  يَِتْيمُ އަދި  (3)
ެވރި ނުެވވޭނެކަމަށް ބިުރވެތިވަންާޏ )ެއކުދިން ފިޔަވައި( ކަލޭމެން ރުޭހ އަދި ހިތައިާވ  عدلއެކަމުގައި 

 عدلއަންހެނުންކުރެ ދެމީހުނާ، އަދި ތިންމީހުނާ، ނުވަތަ ހަަތރުީމހުނާ އިންނާށެވެ! ދެންފަހެ އަނބީންގެ މެދުަގއި 

ްނހެނެއްެގ ކަންތައް ނުެބލެހެއްޓޭެނކަމަްށ ވެރި ުނވެވޭނެކަމަށް ިބރުވެތިވަްނޏާ ެއކަކާ އިންނާށެވެ. އަިދ އެންމެ އަ
ބިރުވެތިވަންާޏ ނުވަތައެންެމ އަނތްބަކުންނުފުދެންޏާ ދެްނ ަކލޭމެންގެ ކަނާތްތަްއ މިލްކުުކރި ީމހުން ގެްނގުޅޭށެވެ! 

 އަޅު އަންހެނުން ގެްނގުޅޭށެވެ! ެއގޮތް އަިނޔާވެިރވުމުގެ ަފރާަތށް ލެބެވުން ކުޑަވާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  !ެއަދި ކަލޭމެން އަްނހެނުންނަށް ދޭށެެވ! އަދާކުރާެށވ   =  އެކަނބަލުްނެގ

 ކާވެނިރަން.   = ާނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވ  އެްއޗެއްގެގޮތުން. فرض ކަ     =  ފަެހ އެކަނބަލުްނ

އޭގެތެެރއިން ެއއްވެސް އެއްޗަާކއިމެދު އެކަނަބލުްނ  =     ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަލޭމެނަށް ދީފިއްޔާ.

 ފަހެ ަކލޭމެން ެއއެއްެޗއް ކާށެވެ. ޭބނުން ކުރާެށވެ!=  ރުހިގެން.     =  އުނދަުގލެްއ

  މަކަރެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާެއކު.     =  އަދި މޮޔަ ދެއުޅިއެއްނުވާ މީހުންަންށ

 ކަލޭމެންގެ މުދާ. =  )އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނަށް( ނުދޭށެވެ!         =  ާއެމުދ

 ލައްވާފައިވާ. الّلوކަލޭމެނަށް   =  ްކުރާ އެއްެޗއްކަމުގައި. قائمކަލޭމެންގެ ދިިރއުޅުނ      = 

ކަލޭމެން އެމީހުން ނިވަިއކޮށްދޭށެވެ! /  އަދި =  އަދި އެއިން އެމީހުންނަށް ކަލޭމެން ރިޒުގުދޭެށވެ.!

  ހެދުންދޭށެވެ!  =  !.ެއަދި އެމީހުންނަްށ ކަލޭމެން ބުނާށެވ     =  .ރަނގަޅު ހެޔޮބަްސ

 އޯގާވެރިބަސް.      =  ްރަނގަޅުޯތ  َتَصّرفުކރާށެވެ! )އެކުދިންެގ  إمتحانން  يَِتْيمއަިދ ަކލޭމެނ

 ބަލާށެވެ!(          =  ُެވ ާކވެނިކުރާުޢމުރުހަމަ ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. بَانِغ     =  ފަެހ

 ކަލޭމެންނަށް ފެނިއްޖެއްޔާ.   =  ިَصاَلِحيَّةއެކުދިންގެ ކިަބއިން ބުއްދީގެ ރަނގަޅުކަމާއ .      

   =  ާކުރާށެވެ.!  حوالފަެހ ކަލޭމެްނ އެކުދިންނަްށ ދޭށެވެ! އެކުދިންނ  = .ާއެކުދިންެގ މުދ  

  = !ެއަދި ކަލޭމެން އެމުދާ ނުކާެށވެ! / ބޭނުން ނުުކރާށެވ     = َحَرامގެގޮތުން )  إسراف 

  އެކުިދން ބޮޑުވެދާނެތީ. =    ައވަސްކުރުުމގެގޮތުން. ގޮތުން( ނާއި     =  އަދި އެމުާދ(

 ބަލަހައްޓާމީާހއީ( މުއްސަނދިމީހެއްނަމަ.   =  ާةފަހެ އޭނ   ތެރިާވހުށިކަމެވެ.! ِعفَّ   = 

 ކަމުަގއިވަންޏާ. އަކުفقًنއަދި އޭާނ         =  ފަހެ އޭނާ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ެއއިން ކާެށވެ! ބޭުންނ

  އަށްވާަވރަށެވެ.( أُجورކުރާށެވެ! )އެއީ އޭާނގެ މަސައްކަުތގެ         =  ދެންފަހެ )އެކުދިން ބޮޑުެވ

 ކުރަންޏާ. حوالފުދިގެން( އެކުދިންނާ  َتَصّرف  = .ާއެކުދިންގެ މުދ      =  ފަހެ ކަލޭމެްނ

 ކުރިކަމުގެ( ހެކިުކރުވާށެވެ! حوالއެކުދިންގެމައްޗަށް )މުދާ          =  އަދި ހިސާބުކުރަްއާވ

 ފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوކަލަކުކަމުގަިއ    = .ެފިރިހެނުންނަށް ަބއެއްވެެއވ       = 
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 މައިންބަފައިން ދޫކޮށްފާދިޔަ ތަރިކައިން.   = .ިއަދި ގާތްތިމާގެމީހުންނާއ     =  އަިދ

 އަންހެނުންނަށް ބައެއްެވއެވެ.       =  .ްމައިންބަފައިން ދޫކޮށްފާދިޔަ ތަރިަކއިނ   = 

 ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި.      = .ްއެއިން ކިަތންމެ މަދުއެއްޗެއްނަމަވެސ     =  ނުވަަތ

 ގިނަނަމަވެސް.      = އެްއގެގޮތުން.( حقّ ވެގެންވާ  فرضކުރެވިގެންވާ ަބއެއްގެ ގޮތުގަިއ ) فرض  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑައެޅި ބަޔާންެވގެންވާ  (4)  فرضއަދި )އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ!( އަންހެނުންނަށް އެކަނަބލުންގެ ކާވެނިރަން ކަ

އެއްޗެއްެގ ގޮުތގައި ދޭެށވެ! ދެންފަެހ އެކަނަބލުންގެ ހިތްހަމަެޖހިގެން ޭއގެތެރެއިްނ މިންަވރެއް ކަލޭމެންނަށް ދީފިއްާޔ 
ނޑައެޅޭ ރަނުެގ ބައެްއ  ކޮށްިފއްޔާ( އެއެްއޗެްއ ކަޭލމެން އުނދަގުެލްއ އަިދ މަކަރެއްނެިތ ފަސޭަހކަމާެއުކ  معاف)ކަ

 ކާށެވެ. އޭގަިއ ބޭނުން ުކރާށެވެ! 

ވެގެންވާ އެއްޗެްއ ކަމުގަިއ  قائمއަދި )އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ!( ކަލޭމެންގެ ިދރިއުޅުމުގެ ކަންތައް އޭގެމަތީގައި  (5)
ން އަތަށް ުނދޭށެވެ! )މުދާ ގެންގުޅެން ނޭނގޭ މޮަޔއިން އަަތްށ  َسِفْيوُ ކަލޭމެނަށް ލައްވާދެްއވާފައިވާ މުދާ  الّلو

ގޮތެއްކަމުަގިއ  حقّ ންނަކީ އަްނހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ތަކުގައިވަނީ އެމީހުتفسًن ނުދޭށެވެ!( )ގިނަ 
ފެންނަނީ ފިރިހެނުްނ ނެއްކަމަުކ މުދާ ގެންގުޅެން ނޭނޭގ ީމހުން އަތަްށ ނުދޫކުރުެމވެ.( އަިދ އެއިްނ އެީމހުންނަްށ 

ށެވެ! ފޭރާން ދޭެށވެ! އަދި ަކލޭމެްނ ކަލޭމެން ރިޒުގުދެށޭވެ! ކާންދޭށެވެ! އަދި އެއިްނ ކަލޭމެްނ އެީމހުން ނިވަިއކޮށްދޭ
 އެމީހުންނަށް އޯާގވެިރ ރަނގަޅުބަސް ބުނާެށވެ. 

ވީމާ( ކަލޭމެްނ  بَالغވެއްަޖއުމަށްދާންދެން )ނުވަަތ  بَاِلغُ ކުދިްނ   يتيمެވރިންނޭވެ!(  َمْسؤلންެގ  يتيم)އޭ   (6)
 ކުރަްއވާށެވެ. ދެންފަެހ ކަލޭމެންނަްށ އެކުދިްނގެ ކިބައިްނ  إمتحانއެކުދިން ބުއްިދ ރަނގަޅުތޯ 

 حوالސާބިުތވެއްޖެއްާޔ ދެްނ ެއކުދިންގެމުދާ ެއކުދިންނަށް ދޭށެވެ! އެކުދިންނާ  َصاَلِحّيةބުއްދީގެ ރަނގަޅުކަމާިއ 

ދިން ބޮޑުވެދާނެީތ ގޮތުގައި އަވަހަށް އެކު حرامއަދި  –އެބަހީ ނަހަމަގޮުތގައި  –ގޮތުގައި  ގެإسرافކުރާށެވެ.! އަދި 
ةއޭގެކުރިން ަކއި އެއިން ބޭނުން ނުކުރާެށވ! އަދި އެމުދާ ަބލަހައްޓާ މީަހކީ މުއްސަނދިމީހެއްނަމަ ފަހެ އޭނާ   ِعفَّ

އެއްނަަމ ރަނގަޅުގޮުތގައި އެއިްނ  فقًنތެރިވާށެވެ! އެމުދަލުން ބޭނުްނ ނުކުރާެށވެ! އަިދ އެމުދާ ަބަލހައްޓާ މީާހއަކީ 
ކުރާެށވެ! )އެމިްނވަރަީކ އޭނާެގ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައަްށ ވާަވރެވެ.( ދެންފަހެ ކަލޭެމްނ  ކައިހަދާށެވެ! ބޭނުން 
ކުިރކަމަްށ  حوالކުރަންޏާ ެއކުދިންނަށް އެމުދާ  حوالފުދުމަށްފަހު( އެކުދިންނާ މުދާ  تصّرف)އެކުދިން ބޮޑުވެ 

ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ. އެަބީހ  الّلوކުކަމުގަިއ )ދިންކަމަށް( ހެކިުކރުވާށެެވ! ހެކިންލާށެވެ! އަިދ ހިސާުބުކރައްާވ ކަލަ 
 ހެކިވޮޑިގަންނަާވ ކަލަުކކަމުގައި އެކަލާނގެ ފުދިވޮޑިގަންނަަވއެެވ. 

މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުްނ މަރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިދާ ުމދަލުން )ތަރިކައިން( ފިރިހެނުންނަށް )ކަނޑަެއިޅ  (7)
ވެގެންވާ( ބައެއްެވއެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނާިއ ގާްތތިމާގެ މީހުން މަރުވުމަށްަފހު ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލުްނ  عٌّن 

ނޑައެޅި  ވެގެންވާ( ބަެއއްވެއެވެ. އެީއ ކިތަންމެ މަުދ މުދަލެއްނަމަވެްސ އަިދ  عٌّن )ތަރިކައިން( އަންހެނުންނަށް )ކަ
ނޑައެޅި  އެއްެޗއްެގ ގޮތުން އެމީސްމީހުންނަށް އެތަކެތި ދޭންވާެނއެވެ.! ވެގެންވާ  فرضގިނަމުދަލެއްނަމަވެސް ކަ

 ތައް މިސޫރަތުެގ ެއގާރަވަަނ އާޔަުތން ފެށިގެންވާ ދެތިން އާޔަތެްއގައިވެެއވެ.( تفصيل)ދެންފަހެ މިކަމާބެހޭ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ްވެއްޖެއްޔާ. حاضرއަިދ )މުދާ( ަބހާތަނަށ        = .ްގާތްތިމާގެމީހުނ 

        =  ިންނާއި. ِمْسِكٌنންނަށާއި  يتيمއަދ     =  ފަހެ ަކލޭމެން އެމީހުންަންށ

  އެއިން ރިޒުގުދޭެށވެ! މިންަވރެއް ދޭެށވެ!  = !.ެއަދި ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވ      

 = .ްއޯގާެވރި ރަނގަޅުބަސ     =  !ެއަިދ ބިުރވެިތވާހުށިކަމެވ    =  އެބަަޔކު ދޫުކިރ

  =  .ްއެމީހުންެގ ފަހަތަށ      = .ްނިކަމެތި ދަރިންކޮޅެއ    =  އެކުދިންެގ

މައްޗަށް ިބރުވެތިވާ!      =  އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ!  الّلوފަހެ އެމީހުްނ   =  އަދި އެމީހުްނ

ސީާދ ތެދުބަސް.  =   ބުނާހުށިކަމެވެ.      =  / ހަމަކަަށވަރުްނ ކާމީސްތަކުްނ

 ބޭނުންކުރާ މީސްތަކުން.      = ންގެމުދާ.  يتيم    =  .ްއަނިޔާވެރިގޮތުނ     = 
 އެމީހުން ކާކަން ކަށަަވރީ.    =  .ްނޑުތަކަށ އެމީހުންގެ ބަ  = .ެއަލިފާނެވ       

އަދި ނިކަންހުރެ އެީމހުން ނަރަކައަށް ވަންނަ ހުއްެޓވެ.  =    = ކަލޭމެނަށް އަމުރުކުރަްއވައެވެ.  الّلو  

    =  .ުކަލޭމެންގެ ަދރިންނާއިމެދ    =  .ްފިރިހެންކުއްޖަކަށ       = 

 ދޭން ދެއަންހެންކުދިންގެ ބައި     = .ާގިަނ  –ފަހެ އެކަނބަލުންނަކީ އަންހެނުންތަެކއްކަމުގަިއ ވަންޏ(

  އަންހެނުންކަމުގައި(   =  ަދެއަންހެނުންނަށްުވރެގިނ    =  ފަހެ އެކަނބަލުންނަށް ހުންނަހުީރ
ތިންބައިކުޅަދެބައެވެ.     = އާ ދޫުކރި މުަދލުގެ.  َميّْت     =  އަދި )އެއަްނހެނުން އެއީ( އެްނެމ

އަންހެނެއްކަމުގަިއވަންޏާ.      = .ެފަހެ އެއަންހެންީމހާއަށް މުދަުލގެ ދެބައިކުޅަެއއްބައެވ   =  ައިދ

އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް.       =  .ްއެދެމީުހންކުރެ ކޮންެމ މީހަކަށ  =  ހަބައިުކަޅ

 އެއްބައި.    = އާ ދޫކުރިތަކެތީގެ َميّْت        =  ްއާއަށް( ދަރިންވަްނާޏ  َميّْت)އެބަހީ  –އޭނާއަށ

 -އޭނާގެ ދަރިންތިބިއްޔާ         =  ާއާގެ ދަރިން ދުނިޔޭގަިއ  َميّْت -ފަހެ އޭާނއަށް ދަރިން ނެތިއްޔ

ނެތިއްޔާ.    =  .ެއޭނާެގ ބައްޕަާއއި މަންަމ އޭނާެގ ާވރުތަކުރާނެެއވ     =  ފަެހ އޭނާެގ
 މަންމައަށް ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ.         =  ްނ  أخ -އާއަށް  َميّْتއެބަހީ  –ފަހެ އޭނާއަްށ

 ދިރިތިބިއްޔާ.    = .ެފަހެ އޭާނގެ މަންމައަްށ ހަބައިކުޅަ ެއއްބައެވ       އަށްފަުހ  وصّية

 އަށްަފހު.( وصّيةއާކޮށްފައިާވ  َميّْت)    =  ްކޮށްފައިވާ.  وصّيةއޭނާ އެކަމަކުނ    =  ނުަވަތ
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 ދަރަންޏަށްފަހު.  = )!ކަލޭމެންގެ ބަފައިން )ދަންނައެެވ    = .ިއަދި ކަލޭމެންގެ ދަރިންނާއ  

  = .ެކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ނޭނގޭނެެއވ         =  ްَفعَ ކަލޭމެނަށ ބޮޑީ ކާކުކަން.  َمن ْ

     = އެއްގެގޮތުން) މިކަން މިގޮތަށްކުރާށެެވ!( فرضންވާ  حضرةގެ  الّلو 

      =  ްވޮޑިގެްނވިއެވެ. ވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلوހަމަކަށަވަރުނ     =  ާحكمةދެނެވޮޑިގެންވ 

 ވަންތަކަލަކުކަމުަގއި. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 مسكٌنންނާއި  يتيمއަދި ތަރިކަމުާދ ބަހާތަނަށް )އެމުާދ ާވރުތަނާރާ ުދރުހިސާބުެގ( ގާތްތިމާގެމީހުންނާިއ  (8)

ވެއްޖެއްޔާ ަކލޭމެން އެއިން އެބަހީ އެމުަދލުން އެމީހުންނަށް ކޮންމެވެސް މިންަވރެއް ޭދހުށިކަމެވެ.!  حاضرންނާއި 
 އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ޯއގާެވރި ެހޔޮބަސްބުނާށެވެ. 

  ދަންނައެވެ.! މިއާޔަތުގަިއ މިބަޔާންކުީރ އާޔަުތގެ އެއްމާަނއެވެ. އަދި ބަެއއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ ިމއާޔަަތީކ
 حكم َمْنُسوخއައުމުގެކުރިން އޮތްގޮތް ކަމަށެވެ. އެއާޔަތް ބާަވއިލެްއވުމުން މިއާޔަތުގެ  تفصيل حكمރިކަބެހުމުގެ ތަ

ވެއެވެ. އެހެންެވ އެާވހަަކ  إختالفއާއިމެދު  ُمَراد. ކޮންމެއަކަްސ އާޔަުތެގ  والّلو أعلمވެގެންވާ ކަމަށެވެ. 
 ނުވެޔޭ ބުނާބަސް ގަދައެވެ.  َمْنُسوخހަނދާންކޮށްލީއެވެ. 

ވާމީހުްނ  حاضرވާީމހާ( އަދި ބިރުވެތިވާހުިށކަމެވެ. މަރަްށ  حاضرުކރާތަނަށް  وصّيةވާމީާހ  حاضر)މަރަށް   (9)
ކުދިންކޮޅެއް ދޫކޮށްފާދާނަމަ އަދި އެކުދިން ގެއްލި ހަލާުކވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވަްނާޏ  َضِعْيفُ ދުނިޔެއަށް ނިކަމެތި 

ުކރާނަމަ އެމީހުންެގ ދަރިންނަްށ އެމުދާޮކުޅ  قصدކޮށްާފ ެއހެނިހެްނ މީހުންނަށް ދޭްނ  وصّية އޭނާގެ މުދާކޮޅު 
އަްށ  الّلوއަޑުއަހަންތިިބ މީހުްނ  وصّيةެވރިވާހުިށަކމެވެ. އެބަީހ ެއ  تقوىއަްށ  الّلوބަހައްޓާހުށިކަމެވެ. ފަެހ އެމީހުްނ 

ވެރިވެ އޭނާއަށް ރަނގަޅުގޮްތ ވިސްނައިދޭށެވެ.! ދަިރންނަށް މުދާކޮޅު ބެހެއްޓުމަްށ ވިސްނައިދޭެށވެ.! ައިދ  تقوى
 އެމީހުން ސީދާ ތެދުބަްސ ބުނާހުށިކަމެވެ.! 

ނޑުތަކަށް އެމީހުން އެއަޅަީނ  يتيمއަދި  (10) ކުދިންގެ މުދާ އަނިޔާވެރިގޮތުަގއި ކަިއހަދާމީހުން އެމީހުންގެ ބަ
 . އަިދ ނިކަންުހރެ އެީމހުން ނަރަަކއަށް ވަންަނހުްއޓެވެ. އަލިފާނެއެވެ

މުދާބެހުމުގައި ފިިރހެންދަރިއަކަްށ ެދ  َترَِكةުކރަްއވަނީ  أمرަކލޭމެނަށް  الّلوކަލޭމެންެގ ދަރިންނާމެދު  (11)
ތެރިން ނެތްނަމަ(  ةَعَصبَ އަންހެންދަރިންގެ ަބއިދިނުމަށެވެ. ފަހެ ދެއަންހެންކުދިންނަށްުވރެ ގިނަ އަްނހެނުން ތިބިއްޔާ )

ތަރިކައިގެެތރެއިްނ އެކަނބަލުންނަްށ ތިންބައިކުޅަ ދެބަެޔވެ. )އެބައި ެއކަނބަލުންެގ މެދުގަިއ ބެހެވޭެނއެވެ.( އަިދ 
ާއެގ  َمّيتުކރާނޭ ީމހަކު ނެިތއްޔާ( އޭނާއަށް މުދަުލގެ ދެބަިއކުޅައެއްބައެވެ. އަދި  َعَصَبةއެއީ އެންެމ އަންހެެނއްނަމަ )

އާ އަްށ ދަރިންިތިބ  َمّيتއާ ދޫކުރި ަތރިކައިެގ ހަބައިކުޅަ އެއްަބއެވެ. އެއީ  َمّيتމައިންބަފައިންކުރެ ކޮންމެ މީަހކަށް 
އާ ަދރިންނެތްނަމަ އޭާނެގ މައިން ބަަފއިން ާވރުތަުކރާނެއެވެ. ަފހެ އޭާނެގ  َمّيتކަމުގައި ވަންޏާެއވެ. އަިދ 

ންާވނަމަ އޭނާގެ މަންމައަށް ހަަބއިކުޅަ އެއްބަެއވެ. މިގޮތަްށ  أخއާއަށް  َمّيت. އަދި މަންމައަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ
އާއި އަިދ އޭނާގެ ދަރަނި )އޮތްނަމަ( އެދަރަނީގެ ކަންަތ  وصّيةއާ ކޮށްފައިވާ  َمّيتމިކަން ހިނގާނީ 

فَ އަދާކުރުމަށްފަހުަގއެވެ. ކަލޭމެންެގ ބަފައިންާނ އަިދ ދަރިްނކުެރ ކަލޭމެނަްށ  ބޮޑީ އެތަނުން ކާކުކަމެްއ  عَ َمن ْ
ނޑައަޅުއްވާފައިާވ  الّلوކަލޭމެނަކަށް ނޭނގޭެނއެވެ. )އަދި އިްސވެދިޔަފަދައިްނ މުދާބެުހން( އެީއ  އެއްެގގޮތުްނ  فرضކަ

 ވަންތަ ކަލަުކކަމުގައިިވއެވެ. حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلو تعاَلކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ެއަދި ކަލޭމެން )ފިރިންނަށް( ދެަބއިކުޅައެއްބައި ުހއްޓެވ       = 

 އިގެ. َترَِكةކަލޭމެންެގ އަނބީްނ ދޫކުިރ މުދަުލެގ / އަނބީންެގ         =  އެކަނބަލުންނަްށ ދަރިްނ

 ނެތްކަމުގައިވަންޏާ.      = .ާފަެހ ެއކަނބަލުންނަށް ދަރިްނ ތިބިކަމުގަިއވަންޏ   

  =  ްަތރިކައިން( ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބައިެވއެވެ.ކަލޭމެނަށ(        =  އެކަނބަލުން ދޫުކިރ

  މުދަލުގެ.    = ްނ ދޭންއޮްތ އެްއޗެްއ ދިނުމަށްފަހު. وصّية    =  އެކަނަބލުން ެއ

 ދަރަނިދޭންއޮްތ މީަހކަްށ އެދަރަިނ ދިނުމަށްފަހު.ނުވަަތ ަދރަންޏަށްފަހު، އެބަީހ  =    ކުރާ. وصّية

     = .ެއަދި އެކަނަބލުންނަށް )އަނބީންނަށް( ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބަިއ ހުއްެޓވ       = 

    ކަލޭމެން ފިރިްނ މަުރވަމުން ދޫުކާރ މުދަލުގެ.     =  ނުވަންޏާ.ކަލޭމެނަށް ދަރިްނ   

    = .ާފަހެ ކަލޭމެނަށް ދަރިންތިބިކަުމގައިވަްނޏ      =  ފަހެ އޭރުްނ އެކަނބަލުންނަްށ

 އަށްބައިކުޅައެއްބައެވެ.       = )ްަކލޭމެން ދޫުކިރ މުދަލުގެެތރެއިްނ )ފިރިްނެގ ތަރިކައިނ    

  = އަށްފަހު. َوِصيَّة   =  ެުކރާ. َوِصيَّةއަކުން ކަލޭމެން  َوِصيَّةއ    =  ނުވަަތ

 ދަރަންޏަށްފަހު.        = .ައަދި ިފރިެހނަކުވީނަމ    = ގެގޮތުްނ  َكالَلَ ة

  ވާރުތަކޮށްދޭކަމުަގއި.  =  ައަންހެނަކު.ނުވަތ      =  ްُأْختއެްއ ނުވަތަ  أخއޭނާޔަށ 

   އެއްވާ.   = .ެއެދެކުދިންކުެރ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްހުއްެޓވ   = .ިހަބައިކުޅައެއްަބއ 

     = .ާއަދި އެީމހުން ާވކަމުގައިވަްނޏ      = .ިެއއަށްވުެރ ގިނަކަުމގައ   

         = .ެފަހެ އެމީހުންނަކީ ތިންަބއިކުޅައެއްަބއިގެ ބަިއވެރިންނެވ       އަްށ  وصّية

  ފަހު.  =  އެއްުކރެވޭ. وصّيةެއ   = .ުނުވަތަ ަދރަންޏަށްފަހ     = (َميّْت )ެأىلއާގ 

 ވެރިންނަށް ދަތިުކރުމަކާއިނުަލއި.      =  )ީންާވ  حضرةެގ  الّلو)މިގޮތަށް ބެހުްނ މިއ

 އަމުރެއްެގގޮތުންނެވެ.     =  ިއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކޯފާމަޑު ކަލާނގެއެވެ. الّلوއަދ  
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    =  ީނޑައަޅުއްވާފައިވާ  الّلوއެއ   ތަކެވެ. حدّ ގެ  الّلوކަ         =  ިއަށާއި  الّلوއަދ

 އާއަށް ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހާ. رسولއެކަލާނގެ     =  އެކަލާނގެ އެމީހަކު ސުވަުރގެތަަކްށ

 )ބަގީޗާތަކަށް( ވައްަދވާނެއެވެ.           = .ޭއެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުަތއްދެމ   

    =  ޭحالއެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބ .    =  .ީއަދިެއއ       =  ބޮޑުވެގެންާވ

  ނަސީބެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަނބީން މަުރވެގެންދަމުން ދޫކުރި މުދަލުްނ ކަލޭމެން ފިރިންނަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަެއވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ  (12)

އެއީ އެކަނބަލުންެގ ަދރިްނ ނެތިއްޔާެއވެ. ފަެހ ެއކަނބަލުންެގ ދަރިްނ ތިބިކަމުގަިއވަންާޏ އެކަނަބުލްނ 

ައކުން ދޭންީވ ެއއްޗެްއ  وصّيةއިވާނަަމ ެއ އެއް ކޮށްފަ وصّية ދޫކުރިމުދަލުްނ ކަލޭމެންނަްށ ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބަެއވެ. އެއީ 

އާގެ ަދރަނިވާނަމަ ދަރަިނ އަާދކުރުމަށްފަހުގަެއވެ. އަދި ަކލޭމެން ފިރިން ަމރުވެގެްނ  مّيتދިނުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި 
ްނ ދަމުން ދޫކުރި މުދަލުްނ އެކަނބަލުންނަށް އެބަހީ އަނބީންނަށް ހަތަރުބަިއކުޅައެއްބައެވެ. ެއއީ ަކލޭމެންގެ ަދރި 

ނެތިއްޔާއެވެ. ކަލޭމެންނަށް ަދރިން ތިބިކަމުގަިއވާނަމަ ކަލޭމެން ދޫކުިރ މުދަލުން އެކަނަބލުންަންށ 

ގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ. ައިދ  وصّيةއެއްވާނަަމ އެ  وصّيةއަށްބައިކުޅައެއްބައެވެ. ެއއީ ކަލޭމެންުކރި 

ެގގޮތުން ފިރިހެނަކު ުނވަތަ އަންހެނަުކ ވާރުަތކޮށްދޭނަަމ  كاللةދަރަންޏެއްވާނަމަ އެދަރަނި ނިންމުމަށްފަހުގަެއވެ. އަދި 

ަކްށ ީމހާއެވެ. އެހެްނ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއިްނ ކޮންެމ މީހަ (مّيتއެްއވާ)  أختއެްއ ނުވަަތ  أخއަކީ( އެންމެ  كاللة)

ންތިބިނަމަ އެ އެންމެންގެ މެދުގައި ތިންބަިއކުޅައެއްބަިއ  أختންނާ  أخހަބައިކުޅައެއްބަެއވެ. ދެން އެއަށްުވރެ ގިނަ 

އާއި ދަރަނީެގ ކަންަތއް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ. ާވރުތަވެރިންނަށް އެއްވެްސ  وصّيةބެހެވޭނެއެވެ. އެީއ ކޮށްފައިވާ 

އީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلوންވާ އަމުެރއްގެ ގޮުތގައެވެ. އަިދ  حضرةގެ  الّلوވެ. މިއީ އުނދަގުލެއް ަދއްޗެއް ުނވާނެގޮތުންނެ
 ކުއްލިއަކަްށ ބަދަުލ ނުހިއްޕަާވ ކޯފާމަޑު ަކލާނގެއެވެ. 

ނޑައަޅުއްވާފަިއާވ  الّلوމުާދ ބެހުާމ ބެޭހގޮތުން އަންގަވާފަިއ ެއވަނީ  َترَِكةތަކެވެ. )އެަބހީ:  حدّ ެގ  الّلوއެއީ  (13) ކަ
ނޑުތަކެވެ. އެ  އާއަްށ  رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلوތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުން ވާޖިބުވެެގންވެއެވެ.( އަދި  حدّ މިންގަ

 –ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހާ )ދަންަނއެވެ!( އެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތައް ދެމިދެމިއޮންނަ ބަީގޗާތަކަކަށް/ 
ގައެވެ. އެީއ  حالއެމީހުން ަވއްދަވާނެއެވެ. އެތަންތާނގައި އެމީހުން ދެމިތިބޭ އެކަލާނގެ  –ސުވަރުގެތަަކކަށް 

 ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބެވެ.

 

 

 

 



މާނަ  ގެ النساءسورة  ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

2 5 2   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ިއާ އަށް އުރެދިއްޖެމީހާ. رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلوއަދ      = 

 ތަްއ ފަހަނަޅައިގޮސް. حدّ އަދި އެމީހަުކ އެަކލާނގެ     =  ުައލިފާނަކަްށ އެކަލާނެގ އެމީަހކ

 ވައްދަވާހުްއޓެވެ.     =  حالއޭނާ )ެއކަނިވެިރގޮތަކަށް( އެތާ ދެމިހުންަނ .     

 =  ާއެވެ. عذابއަދި އޭނާއަށް ހުރީ ިއހާނާތްތެރިެވގެންވ         =  ިކަންތަްއ  فاِحشއަދ

  އަްނހެނުން )އެަބހީ ޒިނޭުކރާއަންހެނުން(ގެނަސްގަންނަ     = ( .ެمؤمنކަލޭމެންެގ އަންހެނުންުކރ  

 އަންހެނުންކުރެ(      =  !ފަހެ އެކަނބަލުްނގެ މައްޗަށް )އެކަން ުކރިކަމުގެ( ހެކިްނ ގެންނާށެެވ

 ހެކިކުުރވާށެވެ!    = .ކަލޭމެންކުރެ ހަތަރުމީހުްނ     = .ާފަހެ އެމީހުން ހެކިދީފިއްޔ 

       = !ެފަެހ ގެތަކުަގއި ަކލޭމެން އެަކނބަލުން ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާެށވ     

   = .ްއެކަނބަލުންނަށް މަުރއަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނ        =  ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށްޓަކަިއ

 ލައްވައިފުމަށްދާންދެން. الّلو   = ).ްއެހެންގޮތެއް. )މަގެއ      =  އަިދ

 ޒިނޭ( ގެނަސްގަންނަ ދެމީހުން. -ކަން  فاِحشކަލޭމެންގެތެރެއިްނ އެކަން )އެބަހީ    =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

 އެދެމީހުންނަށް އުނދަޫގކުރާށެވެ! )ުދލާ އަތުން.(        =  ެވ އަިދ  َتوبَةފަެހ އެދެމީހުްނ

 ކޮށްފިއްޔާ. إصالحއެދެމީހުން       =  !.ެދެން ކަލޭމެން އެދެމީހުންެގ ކިބައިްނއެބުރި ުފރަގަސްދޭށެވ

    =  ްވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުނ        =  ްرمحةލައްވާ  َتوبَةގިނަގިނައިނ 

 ލެއްވުންބޮޑުވެގެްނވާ ކަަލކު ކަމުަގއި.          =  ވުންކަމުގައިވާކަްނ  توبةގައި  حضرةގެ  الّلو

 ކަށަވަރީ.       =  ނުބަިއ ކަންތައްކުރާމީހުންނަށެވެ. ުއރެދުމަށް ައރަިއގަންަނ

 މީހުންނަށެވެ.  = .ްނޭނގިގެނ    =  ވާ. توبةދެން އެމީހުްނ    =  .ްދާދިއަވަހަކަށ

 )ކުށްކުރެވުާމ ދާދިގާތުގައި.(    =  ްދަންނައެވެ!(ފަެހ އެފަދަމީުހނ(       =  الّلو 

 ލަްއވައެވެ. توبةއެމީހުންގެމައްޗަށް     =  ވޮޑިގެން ވެއެވެ. الّلوއަިދ      = 
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 ވަންތަަކލަކުކަމުަގއި. حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ      =  އެްއ ނުވެެއވެ. توبةއަިދ      

    = .ްނުބައިކަންތައްަތއް ކުރާމީހުންނަކަށ        = ވެއްަޖއުމަށް ދާންދެން. حاضر   

   =  .ުއެއިްނ މީަހކަށް ަމރ  = .ިއޭނާ ދެންެނވ       =  توبةހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާމިހާުރ 

   ވެއްޖައީމެވެ.  = ( ްނުވެެއވެ. توبةއަިދ މަުރވާީމހުންގެމައްޗަކަށްެވސ )ްއެއ   

  =  حالއެމީހުްނ ކާފަރުްނކަމުގައިާވ .      = .ްއެމީހުނ       =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  އެމީހުނަށް ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ.   =  ިއެއް. عذابވޭންދެނިވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلوއަދި  (14) ތަްއ  حدّ އާއަށް އުރެދިއްޖެމީހާ އަިދ އެކަލާނގެ ކަ

ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެމީހާ ދަންނައެވެ! އެކަނިެވރިކޮށް  ހުްނނަގޮތަށް އެކަލާނގެ އޭނާ އަލިފާނަކަށް )ަނރަކައަްށ( 
 އެކެވެ.  عذابގައެވެ. އަދި އޭާނއަށް ހުރީ އިހާނާތްތެިރވެގެންާވ  حالވައްދަވާހުްއޓެވެ. އެާތ ދެމިހުންނަ 

 –ކަންތައް ގެނެސްގަންނަ މީހުން/  فاحش( އަންހެނުންގެތެރެއިން ޒިނޭުކރުމުގެ  مؤمنއަދި ކަލޭމެން ) (15)
ޒިނޭކުރާމީހުން އެކަންުކރިކަމުގެމަްއޗަށް ކަލޭމެްނގެތެރެއިން ަހތަރުހެކިން ހެކިކުުރވާށެވެ! ދެންފަެހ އެމީހުން ހެކިީދ 

ނޑައަޅުއްވާދެްނ އެމީހުން الّلوއެކަން ސާބިތުެވއްޖެނަމަ އެކަނބަލުްނ މަުރވަންދެން ނުވަަތ  ނަށް ެއހެންގޮތެްއ ކަ
  !އެކަނބަލުން ޭގގަިއ ބަންދުކޮށްފާ ބައިތިއްބާެށވެ 

 !ކަންތައްުކރި ދެމީހުން އަންހެްނމީހާޔާ ފިރިހެންީމހާޔާ ދެމީހުްނ ދަންނައެވެ  فاحشއަދި ކަލޭމެންުކރެން ެއ  (16)
ފައިވާނުންތެޅުމާިއ މިފަދަ ކަންތައްކަުމގަިއ  )ެއއީ ހުތުުރ އެްއޗެިތ ކިއުމާ  !ކަލޭމެން އެީމހުނަށް އުނދަގޫކުރާެށވެ 

 حدّ އެއްކަމުަގއިވެެއވެ. އަިދ  حكمބާވަިއލެއްވުުމެގ ކުީރގަިއ އޮްތ  حدّ ރިވާވެގެްނވެއެވެ. އަިދ މިކަމަކީ ޒިނޭެގ 
ނޑައެޅުމުން މިއާޔަތުގެ  ދެންފަެހ  –= تفسًن بن كثًن=އެގޮތަށް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ވެއެވެ.(  حكمކަ

 !ދޫކޮށްލާށެވެ  !ކޮށްފިއްޔާ އެދެމީހުންެގ ފަރާުތން ކަލޭމެން އެނބުރިދުުރވެގަންނާށެވެ  إصالحވެ  توبةއެދެމީހުން 
 ލެއްވުްނ ޮބޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  رمحةަލއްވާ  توبةއީ ގިނަގިަނއިން  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

 ެކޮށްހެދީމާ ެއކަމާބެހޭގޮތުްނ އައިސްަފިއާވ  ِلواطއެިޅ އަިދ މިއާޔަތަީކ ިފރިހެނުްނ ފިރިހެނުންނާ !ދަންނައެވ
ންގެ ބަސް ތަފާތުވެފައިވާ ާއޔަތެކެވެ.  مفّسرފޮތްތަކުގައި ރިާވވެގެންެވއެވެ. ކޮންމެޔަަކސް މިއީ  تفسًنއާޔަތެއްކަމުގަިއ 

 . والّلو أعلم بالّصوابވީމާ އެާވހަކަ ހަނދާންކުރުން ހުއްޓެވެ. 

އޮންނާނެކަންކަށަވަީރ ތިމާމެންނަށް ނޭނިގގެްނ ކުށްކުާރ މީހުންނަށެވެ. ދެްނ ދާދިައވަހަްށ އެމީުހްނ  توبة (17)
ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلو تعاَلލަްއވައެވެ. އަިދ  توبةއެމީހުންގެަމްއޗަށް  الّلو تعاَلާވ މީހުންނަށެވެ. ފަެހ  توبةއެކުށާމެދު 

 ވަންތަ ކަލާނގެކަމުަގއިވިެއވެ.  حكمة

ވެއްޖެްއާޔ  حاضرއެމީހުންނަށް ަމރު  އއމީހުން ތައުބާުނެވތިއްބާ  އަދި ނުބައިކަންތައްތަްއ ކުރާީމހުން (18)
 توبةވެއްޖައީމެވެ. ބުނާމީހުންެގ މައްޗަށާިއ އަދި ކާފަުރކަންމަތީ މަުރވެގެންދާމީހުންެގ މަްއޗަކަްށ  توبةމިއަޅާ މިހާުރ 

 އެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ. عذابއެއް ނުެވއެވެ. އެބައިީމހުންނަށް ވޭންދެނިިވ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = !ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވ     =  ްނުވެެއވެ. /  حاللކަލޭމެނަށ

  ނުވާނެއެވެ.     =  ްއަންހެނުން ވާރުަތކުރާކަށް.ކަލޭމެނ    = .ްގަދަކަމުނ     = 

 އަދި ކަލޭމެން ެއކަނބަލުން މަނާނުުކރާށެވެ! ބަންދު ނުުކރާެށވެ.!    = .ިތިޔަބައިމީހުން ގެނައުމަށްޓަަކއ 

       = .ްެއކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެްނ ިދންތަކެތީގެ ބަެއއ        ެއކަނބަލުްނ

ގެނަސްގެންފިއްާޔ މެނުވީ.     =  ާކަމެއް. فاحشބަޔާްނވެގެްނވ    =  އަިދ ަކލޭމެްނ

 އެކަނބަލުންނާމެދު ކަންތަްއ ކުަރއްވާށެވެ.!      = .ިރަނގަޅު ހެޮޔގޮތުގައ        =  ެފަހ

 ކަލޭމެން އެކަނަބލުންނާމެދު ނުުރހެންޏާ.           = .ެފަެހ ކަލޭމެްނ ކަމަާކ ނުރުހިދާނެެއވ 

      =  ިއެކަމެއްގައި ލައްަވއިފައިވާ  الّلوއަދ     = .ޮގިނަވެގެންވާ ހެޔ       

 ކޮށްފިްއޔާ. قصدއަދި ަކލޭމެން  =     = .ްއަނތްބަކު ބަދަލުުކރަނ      =  އަނބެއްެގ

 ބަދަލުގައި.   = .ާއަދި ކަލޭމެން އެއިން ބޭކަނބަލަކަށް ދީފައިވ   = .ާބައިވަރުމުދ  

      = !ފަހެ ކަލޭމެން އެއިން އެކަިތކޮޅެއްވެސް އަތުނުލާށެެވ    =  ކަލޭމެްނ

  އެހިފާނީހެއްެޔވެ؟ / ބޭނުންުކރާނީހެްއޔެވެ؟    =  ާއަނިާޔވެރިގޮތުން.( – حالދޮުގހަދ(        

 ވެގެންވާ ފާފައެްއގެގޮތުން. بيانއަދި  =      =  / ކަލޭމެން އެހިފާނީ ކޮްނގޮތަކުން ހެްއޔެވެ؟

  ވާނީ ކޮންގޮަތކުންހެއްެޔވެ؟ حقّ ހިފަން    ).ެއަދި ހަމަކަށަަވރުން ނިަވއިކޮށްފީމުއެވެ. )ރޭކޮށްފީމެވ 

        =  ެއެއްަބޔަކު އަނެއްަބަޔކާއި.ކަލޭމެންުކރ   =  އަދި އެކަބަލުންވަީނ

 ކަލޭމެންގެ ކިބައިން ލިބިގެންފައެވެ.       =  ާކުރުމުގެ  حاللތައް  فرجކަށަވަެރއް. ) َعْهدُ ގަދަވެގެންވ

  ފުޅު.( كلمة  = !ެއަދި ކަލޭމެްނ ކާވެިނ ނުކުާރށެވ       =  ަކލޭމެންގެ ބަފައިްނ

 = ކާވެނިކުރިމީހުންނާއި.  .ްއަންހެނުންގެތެެރއިނ      =  .އިްސވެގޮސްފައިވާތަންމެނުީވ

 )އިސްވެދިޔަ ކާވެނިަތއް މެނުވީ.(      =  ީކަމުަގއެވެ. / ކަމެއް  َفاِحشހަމަކަށަވަރުން ެއކަންވާނ

 ހަޑިހުތުުރ ކަމެްއ ކަމުަގއެވެ.  = .ެއަިދ ކޯފާެވވޮޑިަގންނަވާ ކަމެްއކަމުގައެވ       =  އަިދ

 ނުބައިވެގެންވާ ަމގެއްކަމުަގއެވެ.
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވެގެން ނުވެެއވެ. އަިދ  حاللއޭ އީމާންވެއްޖެ މީހުންނޭވެ! އަްނހެނުން ގަދަކަމުން ާވރުތަކުރުން  (19)

އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެން ދީފަިއވާ ތަކެތީގެ ަބއެއް ހިނގައިދާނެތީ އެކަނަބލުން )މީހުނާ އިނަނުީދ( 

އް ގެނަސްގެންފިއްާޔ މެނުވީއެެވ. ކަމެ فاحشެވގެންވާ  بيانނުހިފަހައްޓާށެވެ! ބަންދު ނުުކރާށެވެ! އެކަނބަލުްނ 

 ُمعاشرة)އެފަދަކަމެއް ގެނެސްގަނެިފއްޔާ ެއކަނބަލުން ހިފެހެއްޓިދާނެެއވެ.( އަދި ރަނގަޅުގޮތުގަިއ އެކަނބަލުންނާިއ 

ކުރާށެވެ! ގުޅުން ބަަހއްޓާށެވެ! ފަެހ ކަލޭމެން ެއކަނބަލުްނނާމެދު ނުރުހިދާނެއެވެ. ނުރުހުނު ނަަމވެސް ކަލޭމެްނ 

 ކުރެވެެއވެ.  أّميدއެކަުމގައި އެތަކެއްގިަނ ހެޔޮތަެކއް ލެއްުވން  الّلوއިމެދު ނުރުހޭކަމާ

  ިެވރިން ެދގޮަތކަށް މާނަކުަރއްވަެއވެ. ފުރަތަަމގޮތަކީ: މިީއ  تفسًن علم ދަންނައެވެ! މިާއޔަތުެގ މާނައިގައ

ދެން އެއިންނަ ުހވަފަތް އަންހެނުްނ  ޒަމާނުގެ ކަމެކެވެ. އެކަންވާގޮތަީކ ދެމަފިރިންކުެރ ފިރިެހންމީހާ މަރުވީމާ جاىلّية

ކަމުަގއިވެއެވެ. އޭާނ ބޭނުންވިއްާޔ އެއަްނހެންމީހާއާިއ އިނދެއެވެ. ނުވަަތ  حقّ އެފިރިހެންމީހާެގ އެންމެގާްތ މީހެްއގެ 
އޭނާ އެދެންާޏ މީަހކާ އިނަ ނުީދ ހިަފހައްޓަެއވެ. އެގޮތަްށ މަރުވާންދެން ހިފަހައްޓަެއވެ. ދެންުހރި މުަދލެއްވެްސ 

ރުތަކުެރއެވެ. އަނެްއގޮތަކީ: ފިރިީމހާ އަނބިމީާހއާއިއެުކ އުޅޭހިތް ނުވުމާއެުކވެސް އަނބިމީާހއަށް ދީފައިާވ ވާ

 ترمجةކާވެނިރަން ނުވަތަ ރަނުގެ ބަެއއްދޭ ދެން ވަރިނުކޮްށ ހިފެެހއްޓުމެވެ. އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް މިާއޔަތުގެ 

 . وابوالّلو أعلم بالصّ ގައި ާވހަކަދެކެވިަފއިވެއެވެ. 

)އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ!( ކަލޭމެން އަތްންބަކު ަވރިކޮްށ އަިދ އޭނާގެ ބަަދލުގަިއ އެހެންީމހަކު އިނދެގެްނ   (20)

އެއްގެ މުދަލެްއ ދީފައިވީނަމަވެސް ކަލޭެމްނ  عددކުރާ އަތްންބަކަށް ކިތަންމެިގނަ  قصدގެންނަންޏާ އެަވރިކުރާްނ 
އެއިން އެކަތިކޮޅެއްވެސް ުނހިފާށެވެ! އަތްނުލާެށވެ! )އެއިްނ އެތިކޮޅެއް އަތުލުމަކީ އަނިާޔއެކެވެ. ފާފައެކެވެ.( 

 ވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟  حاللއަނިޔާވެިރވެވޭ އަދި ފާފަެވރިވެޭވގޮތަކަށް އެމުާދ ހިފުން ަކލޭެމނަށް 

މަކަށަވަރުން ަކލޭމެން ވަނީ އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކު ނިވަިއކޮށްފައެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ަކރިައްށ ހަ (21)

ކަށަވަރެއް ިހއްޕެވީމެވެ.  عهدވެފައެވެ.( އަދި ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އެަކބަލުންވަނީ ގަދަވެގެްނވާ  مِجَاعُ ވަދެފައެވެ. )

ފުޅުގެމަތީން ކަލޭމެންވަީނ  كلمةފުޅެވެ. ެއ  كلمةކުުރމުގެ  َعْقد. ކާވެިނ ފުޅެވެ كلمةކުރުމުެގ  حاللތަްއ  فرج)އެއީ 

 ވެ ނިންމާފައެވެ.(  عهد

އަދި އަންހެނުންގެެތރެއިން ަކލޭމެންގެ ބަފައިން ާކވަނިކޮށްަފއިވާ މީހުންނާ )އިނެދވަރިކޮށްފަިއ ނުވަަތ  (22)
ބައްޕަ މަރުވެ ހުވަފަތް ވެފައިވާ ީމހުންނާއި( ަކލޭމެން ނުއިންނާށެވެ! އިސްވެދިަޔ ތަން ދެން އެދިަޔއީއެވެ. 

ކަމެކެވެ.  فاحشީމހުންނާ ކަލޭމެން އިނުމަކީ ހަޑިހުުތރު އެބަީހ ބައްޕައިން އިނދެފައިވާ  –ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކީ 

 ކޯފާވެވޮޑިގަންނަާވ ކަމެކެވެ. އަިދ ނުބައިެވގެންވާ މަެގކެވެ. الّلوއަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ްކުރެވިއްެޖއެވެ.( حرامކުރެވިއްެޖއެވެ. / )ާކވެނި  حرامކަލޭމެންގެ މަްއޗަށ   

  = .ްކަލޭމެންގެ މައިންާނއި  އަދި ކަލޭމެންގެ އަންހެންދަރިނ       =  އަިދ

 ބޮޑުދައިތައިން.ންނާއި / އަދި ަކލޭމެންގެ )ބަފައިފުށުގެ(  أْختُ ކަލޭމެންގެ    =  އަދި ކަލޭމެްނެގ

 މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތައިންނާއި.    =  ެންެގ އަންހެްނ ދަރިންނާއި. أخއަިދ ކަލޭމެްނގ     

 ްނގެ އަންހެްނ ދަރިންނާއި. أْختُ އަިދ ކަލޭމެްނގެ  =        =  އަިދ ަކލޭމެންނަްށ

 ކިރުދިން އެމައިންނާއި )ިކރުމައިން(        =  އަދި ކިރުބުއިމުގެ ގޮތުން ކަލޭމެންެގ

 ންނާއި. أْختُ      = ).ިއަދި ކަލޭމެންގެ އަނީބންގެ މައިންނާއި. )މައިދައިތައިންނާއ     

 އަދި ކަލޭމެންގެ ދޮންަދރިންނާއި. =       = .ާއެކުދިން ކަލޭމެންެގ އުނގުތަުކގައިވ  

   = ).ްކަލޭމެންެގ އަންހެނުންުކރެ. )އަނބިންގެެތރެިއނ       =  އެކަނަބލުންގެގާތަްށ

 ކަލޭމެން ވަދެފަިއވާ )ރޭކޮށްފައިވާ(     = .ާއަދި ަކލޭމެން ނުވަންޏ    = 

   އެކަނބަލުންގެ ގާތަށް ވަދެފައި )ރޭކޮށްފަިއ(   = .ެކަލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވ 

        = .ިއަިދ ަކލޭމެންެގ ފިރިހެންަދރިްނގެ އަނބީންނާއ        = 

 އެފިރިހެންކުދިްނ ކަލޭމެންެގ ބުރިކަށިަތކުންވާ )އަމިއްަލ ުއފަންދަރިންގެ(       =  އަިދ ކަލޭމެްނ

  ޖަމާކުރުމާއި.   =  ެންގެ ދެމެދު. )އެކެއްގެ ދެއަންހެންކުދިންނާ ެއއްފަހަރާ އިނުން.( أْختُ ދ  

     =  އައުމުގެކުރިންދިޔަތަްނ މެނުވީ( حكمއިސްވެގޮސްފައިވާތަން  މެނުވީ. )ިމ      = 

  ވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوހަމަކަށަވަރުން    =  ާލެއްވުން ބޮޑުެވގެންާވ  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

  ކަލަކުކަމުގައި.
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 

ަކލޭމެންެގ އަންހެްނ  –ކުެރވިއްޖެއެވެ. ަކލޭމެންގެމައިްނ  حرام)މިއަންނަނިވިމީހުން( ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ  (23)

 –ކަލޭމެންެގ މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތައިްނ  –ން ކަލޭމެންގެ ބަަފއިފުށުގެ ބޮޑުދަިއތައިން  ُأْختُ ދަރީން ކަލޭމެންެގ 

ގެ އަންހެން ދަރިން ަކލޭމެންނަށް ކިރުދިން ިކރުމައިްނ  ُأْختُ ކަލޭމެންގެ  –ގެ އަންހެންދަރިން  َأخُ ކަލޭމެންގެ 

ން )އެްއކިރުބުިއ އަންެހންކުއްޖާ( ކަލޭމެންެގ އަނބީންގެ ަމއިން )މައިދައިތަ(  ُأْختُ ކިރުބުއިމުގެ ގޮތުން ަކލޭމެންގެ 

އެކަނބަލުންާނ ޭރ  –ފައިވާ އަނބީންގެ ކަލޭމެން ގެންގުޭޅ ދޮންދަރިން ކަލޭމެން ެއކަނބަލުންނާ އިނދެ ޭރކޮށް –

ކަލޭމެންގެ އުފަން ފިިރހެން ދަރިންެގ  –ނުކުރާނަމަ އެކުދިންނާ އިނުމަކުން ަކލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ުކށެއްނެތެވެ. 

އެކަާކއި އިނދެގެްނހުެރ  ން ޖަމާކުރުން. )އެބަހީ  ُأْختُ އަދި ެއއްފަހަާރ ދެ  –އަނބިން )ދަނބިގޮއްެޔ / ދަނބިކޮިއ( 

ައއުމުގެ ކުިރްނ  حكمމީގެތެރެއިްނ މި  –އެއަންހެންކުއްޖާެގ ދައްތަާޔ ނުވަަތ ކޮއްޮކޔާ އިނުން. މިއެވެ.

ލެއްވުްނ  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّلو تعاَلއިސްވެގޮސްފަިއވާ ކަމެްއ މެނުވީއެވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ 

 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ިَصُن  އަްނހެނުންގެތެެރއިން އަދ  ެއއީ .( )އެވެَحرام  ކާވެނިވެސް  އެމީހުންގެ . )ންނާއިزُلْ
  .(މީހާެއވެ ސަލާމަތްވެފައިވާ  ކިބައިން ެއހެންމީހުންގެ فرج  އޭނާގެ  ސަބަބުން  ހުރުުމގެ ފިރިއެއް        

 .(ހުއްދަެއވެ އެމީހުން.އަްނހެނުންނެވެ އެއީއަޅު . )މެނުީވއެވެ މީހުން ކުރި  ިމލްކު ކަނާތް ކަލޭމެންގެ =        = 

 .ލިުއއްިވއެވެ ކުރައްަވއިفرض  ެއގޮތަށް ކަލޭމެންގެމައްޗަށްالّلو      = ިحالل  ކަލޭމެންނަށް އަދ

  .ކުރެވިގެްނވެއެވެ    = ް(ތިބިމީހުން ދެން ފިޔަވައި  އިސްވެދިޔަީމހުން. )ދެންހުިރހާީމހުން އޭގެަފހަށ   

    =  ެ(އިނުމަށް ރަންދީގެން ކާވެނި. )އެދިގަުތމަށް ކަލޭމެން މުދަލުން  ކަލޭމެންގ.  = 

   .حال ތެރިެވގެންވާِعّفة ( އެކަނބަލުން)    = ޭحال ނުކުރާ ޒިނ.            =  ެފަހ 

 .ެއއްޗަުކން ކޮންމެ އަދި  ކަަމކުން ކޮންމެ ައރާމުލިބިގަތް  ކަލޭމެން  =   ެކިބައިން ެއކަނބަލުންގ.   

   = ެއުޖޫަރދޭށެވެ.!ކާވެނި ރަންދޭށެވެ! އެކަނބަލުންގެ އެކަނބަލުންނަށް ފަހ    = އެއްގެ فرض 

   .ގޮތުން  =  ިކުށެއްނެތެވެ އެްއވެސް މައްޗަކަށް  ކަލޭމެންގެ  އަދ.      =  ްއެކަމަުކނ 

 (ކަންކަުމގައި ލުއިުކރުންފަދަ ރަން  ކާވެނި  ވެގެްނވާقبول  އަްނހެންމީހާ. )ވެއްޖެކަމަާކއިމެދުقبول  ުރހި ދެމެދުގައި  ކަލޭމެންގެ

        = ނޑައަޅާ، ކުރުމަށްފަހުفرض    .ނިމުމަށްފަހު ކަ  = ްވޮޑިގެްނ الّلو  ހަމަކަށަަވރުނ

 .ވެއެވެ       = ާަވންތަކަލަކުކަމުގައިحكمة  ދެނެވޮޑިގެންވ.        = ިއަދ 

 .މުދަލުގެގޮތުން– ތަނަވަސްކަުމެގގޮތުން =  .ނުވެއްޖެމީހާ ކުޅަދާނަ ކަލޭމެންކުރެ        

    = ްއިނުމަށް އަންހެނުންނާއި مؤمن  މިިނވަނ.         = ްކަނާތްަތއް  ކަލޭމެންގެ  ދެނ 
  .(އަޅުއަންހެނުންނެވެ އެަބހީ. )މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ މިލްކުރި        = ްއަޅުއަންެހން مؤمن  ކަލޭމެނ 

 .ކުދިންގެތެރެއިން       = ިދެނެވޮޑިގެންވެެއވެالّلو  ީއމާންކަން ކަލޭމެްނގެ އަދ.      

 .ތެރެއިންނެވެ އަނެއްބަޔަުކގެ އެއްބަޔަކު ކަލޭމެން =    =ެއިންނާށެވެ! އެކަނބަލުންނާ ކަލޭމެން ފަހ    

   = ެ(އިޒުނަޔާެއކު ސާހިބުމީހާގެ އޭނާގެ. )އިޒުނަޔާއެކު ވެރިްނގެأىل  އެކަނބަލުންގ       =

 ރަންދޭށެވެ! ކާވެނި އެކަނބަލުންނަށް އަދި        =ިރަނގަޅުގޮތުގައ.      =ްِعّفة  އެކަނބަލުނ

   .حال  ތެރިވެގެންވާ      =ޭحال  ކަމުގައިވާ ކަނބަލުން ނުކުރާ ޒިނ.       = 
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 (ުނގެންގުޅޭ ބޮއިފްރެންޑުން. )ނުގެންގުޅޭ ފިިރހެންކުދިން ސިއްރުެވރި      =ެއެކަނަބލުން  ދެންފަހ 

 (އެއަށްފަހު. )ކާވެނިކޮށްފިއްޔާ ނުވަތަ/  އިސްލާމްވެއްޖެްއޔާ          =ެفاحش  އެކަނބަލުން ދެންފަހ

 .ޒިނޭކޮށްފިއްޔާ. ގެނެސްގެންފިއްޔާ ކަމެއް      = ެުހއްޓެވެ އެކަނބަލުންގެމައްޗަށް ފަހ.      

       = ްެދބައިކުޅައެއްބައި ުހރިވަުރގެ ކުދިންނަށް( ބިކުުރވެރި) މިނިވަނ .    =  ގެެތރެއިންعقوبة  /
 .ގެތެރެއިންحّد   = ީ(ހުއްދަވީ އިނުމަށް އަޅުއަންހެންކުދިންނާ އެބަހީ ) އެއ          =

 .މީާހގެމައްޗަށެވެ ބިރުވެތިވާ ޒިނޭކުެރވިދާނެކަމަށް ކަލޭމެންކުރެ   = ިކެތްތެރިވެތިބުން  ކަލޭމެން އަދ .
 .ހެޔޮވެގެންެވއެވެ ކަލޭމެނަށް=     (ނުއިނދެތިބުން  އަޅުއަންހެނުންނާ)       =  ިالّلو  އަދ
  .ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުންرمحة  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އީ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ރައްކާތެިރކުރެވިަފިއވާ  ަތއްفرج  އެމީހުންގެ ސަބަބުން ތިބުމުގެ ިފރިން އެމީހުންގެ އަންހެނުންގެެތރެއިން އަދި (24)

 ައދި . މީހުންެނވެ ިފރިންތިބި އެމީހުންނަށް އެއީ . ވެގެްނވެއެވެحرام  އިނުންވެސް އެމީހުންނާ އެބަހީ . އަންހެނުންނާއެވެ
الّلو  އެފަދައިން  ަފހެ. ހުއްަދއެވެ ލިބިގަތުން  އަރާމު  ކިަބއިން އެީމހުންގެ. މެނުވީެއވެ އަޅުއަްނހެނުން ަކލޭމެންގެ އެކަމަކު

 މީުހން  މިބަޔާންވެދިޔަ އެަބހީ ފިޔަވައި އެމީހުން އަދި. ިލއުއްވާފަިއވެއެވެ. ކުަރއްވާފައިެވއެވެفرض  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް
حالل  ފިރިހެނުންނަށް  ކަލޭމެން  އެދިގަތުން  އެމީހުންނަށް  އަދާކޮށް  ރަން ާކވެނި އެމީހުންނަށް މީސްމީހުން ދެންތިބި  ފިޔަވައި

 ިފރިހެުނން  ކަލޭމެން ދެން. ގައެވެحال  ނުކުރާމީުހންކަމުގައިވާ ޒިނޭ ތެިރވެِعّفة  އެކަނބަލުން އެއީ . ވެގެންވެެއވެ
 އެއްގެގޮުތން فرض  އުޫޖރަ ލުންގެއެކަނބަ ެއކަނބަލުންނަށް ކުރަންޏާَلّذة حاصل  ައރާމުލިބިލިިބގަނެ ކިބައިން އެކަނބަލުންގެ

ނޑައެޅިފައިއޮވެ   ކާވެިނރަން  އަދި .( ވީއެވެفرض  ރަންއަދާުކރުން ވެއްޖެއްޔާمجاع  އަދާކުރާށެވެ! ކާވެިނރަްނ ދޭށެވެ! )ރަންކަ
ނޑައެޅުމަށްފަހު . ކުށެއްނެތެވެ  މައްޗަށް ކަލޭމެންގެ  އެނިންމާގޮތަކަށް ރުހެވުނުކަަމކަށް ދެަފރާތް ވާހަކަެދކެވި ދެފަރާތުން ކަ

 އީ الّلو تعاَل  ހަމަކަަށވަރުން.( ކަމެެކވެ ުހއްދަ ެއއީ ުރހެންޏާ އެއްބަްސވެ ދެފަރާތް  ކުރުމުަގއި އުނިއިތުރު  ާކވެނިރަން އެބަހީ)
 . ިވއެވެ ކަލަކުކަުމގައި ވަންތަحكمة  ދެނެވޮޑިގެންވާ

 އަތްމަތި ، ނެތްމީހާ ތަނަވަސްކަމެއް އިންނާނެ އަންހެނުންނާ މިނިވަން ފިރިހެނުންގެތެެރއިން ކަލޭމެން އަދި (25)
 ެއއްބަަޔކު  ަކލޭމެން. ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެالّلو  އީމާންކަން ކަލޭމެންގެ  !އިންނާށެވެ އަޅުއަންހެންކުއްަޖކާمؤمن  ދެން، ދަތިމީހާ
 ހޯދައިެގން  އިޒުނަ ސާހިބުީމހާގެ އެކަނބަލުްނގެ އަދި އަނެއްބަެއކެވެ. އެންމެންނަކީވެްސ އާދަމުެގ ދަރިންެނވެ. ކިބައިން

 ިޒނޭ  އެކަނބަލުން އެއީ އެކަނބަލުންނާ އިންނާެށވެ! އަިދ ރަނގަޅު ހެޮޔގޮތުގަިއ އެކަނބަލުންނަށް ކާވެިނ ރަްނ ދޭށެވެ!
 ނިަވން މި ެވރިِبُكُر  ޒިނޭކޮށްފިއްޔާ  ކުރުމަށްފަހު  ކާވެނި  އެކަނބަުލން ދެންފަހެ. ވަންާޏއެވެ ތެރިންކަުމގައި ِعّفة  އަދި ނުކުރާ

ނޑައެޅިގެންވާ އަންހެނުންނަށް  . ުހއްޓެވެ އެަކނބަލުންގެމައްޗަށް ދެަބއިކުޅައެއްބައި އަދަބުގެ ކަ

 ބިރުވެިތވާ  ޒިނޭކުރެވިދާނެކަމަށް  ފިރިހެނުންކުރެ  ަކލޭމެން ހުއްދަވެގެްނވަނީ އިނުން އަޅުއަންހެންކުދިންނާ  އެގޮތަށް
الّلو  އަދި . ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ ަކލޭމެންނަށް ތިބުން ކެތްެތރިވެގެން ( ނުއިނދެ އަޅުއަންހެނުންނާ ) އަދި . މައްޗަށެވެ ފިރިހެނުންގެ 

 .ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުންرمحة  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އީ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =ިއެދިވޮޑިގަންނަވަނީالّلو  އަދ.       =ްحالل  އާއިحرام . )ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަެށވެ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށ

 .(ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ   =  ިެދއްވުމަށެވެ މަގުދައްކައި ކަޭލމެނަށް އެަކލާނގެ އަދ.    

  = ެ(ްނގެމަގުمؤمن  ކުީރގެ ކަލޭމެންގެ ) މީސްތަކުންގެމަގު ުކރީގެ  ަކލޭމެންގ     = ިަކލޭމެްނގެ  އަދ 

 .ލެއްވުމަެށވެتوبة  އެަކލާނގެ  މައްޗަށް      =ިވަންތަކަލާނެގއެވެِحْكَمة  ދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ الّلو  އަދ. 

     =ިއެދިވޮޑިގަންަނވަނީالّلو  އަދ.         = ެލެއްވުމަެށވެتوبة  އެަކލާނގެ  މައްޗަށް  ކަލޭމެންގ. 

         = ިއެދެނީ( ވާމީހުންتَ َبَع  އަށްَىوى نفس ) ާވމީހުންتبع  އެދުންތަާކއި އަދ.    

  .ލެނބުމަށެވެ އަށް( َىوى نفس އެމީހުންގޮތަށް. )ލެނބުމަށެވެ ކަލޭމެން =   =  ާބޮޑުވެގެންވ 

 .ލެނބުމަކުން    =  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީالّلو.    = ެލުއިކޮށްދިނުމަށެވެ ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގ. 

      =ިހެއްެދވިފައިވެެއވެ އިންސާނާ  އަދ.       =ްިނކަމެތިކޮށ .       =  ޭއ 

  !މީހުންނޭވެ. އީމާންވެއްޖެ  = ްނުކާށެވެ  ކަލޭމެނ.!     =ެަކލޭމެްނގެ  މުދާ ކަލޭމެންގ 

 .މެދުގައި     ގޮތުަގއި=  بَاِطُل.        =ްވަްނޏާމެނުވީ ިވޔާފާރީެގގޮތުނ.     

= ިުރހިގެން( ދެފަރާތް) ކަލޭމެންގެމެދުަގއ.       =ިނުމަރާެށވެ ތައްنفس  ަކލޭމެން ަކލޭމެން އަދ.!   

  = ްالّلو تعاَل ހަމަކަށަަވރުނ.         = ުވަންތަ  َرِحْيُم  އޯާގވަންތަ ކަލޭމެންނާއިމެދ 

 . ކަލަކުކަމުގަިއވިއެވެ    =  ި(މަަރއިފިމީހާ އެއް  نفس އެަބހީ) އެކަންކޮށްފިީމހާ އަދ       =

   .އަނިޔާެވރިކަމުގެގޮތުން ތެރިކަމާ َعَداوة  = ެަނރަކަައށް  އެީމހަކު ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނިކަންުހރެ ފަހ 

 .ވައްދާހުށީެމވެ( އަލިފާނަށް)   = ިއެަކންވިއެވެ އަދ.         =ދާދި  އަށް الّلو 

 .ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި     =  ާކަލޭމެންދުރުެވގަންނަންޏ.          = ްަކލޭމެނަށް  އެކަންކަމުނ 

 .ހުށީމެވެ ުފއްސަވާ  ކިބައިން ަކލޭމެންގެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ =    .ބޮޑެތިފާފައިން ފާފައިގެ  ނަހީވެވިފައިވާ 

    = ެކުދިފާފަތައް ކަލޭމެންގ.     =ިަވއްދާހުށީމެވެ ކަލޭމެން  ިތމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ .  

     =ެ(ސުވަރުގެއަށް) – ތަނަކަށް  މާތްެވގެންވާ ވަދެވޭނ.  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ކޮށްދެއްވައި  بيان  ކަލޭމެންނަށް ންގެމަގުތައް مؤمن ބޭަކލުންނާއި َنىب އިްސވެދިޔަ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ الّلو تعاَل (26)

 ވަންތަ  ِحْكَمةދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ الّلو އަދި. ެލއްވުމަށެވެ توبة އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އަދި. ދައްކަވައިދެްއވާށެވެ
 . ކަލާނގެއެވެ 

 تبع ތަކާއި  َشْهَوة އެދުންތަކާއި ގެ َىوى نفس އަދި. ލެއްވުމަށެވެ توبة ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ الّلو އަދި (27)
 އެެދނީ ( ީމހުން އެބާވަތުގެމީހުންފަދަ ދެންވެސް މީހުްނނާއި ޒިނޭުކރާ އިންނާއި نصارى ންާނއި يهودى) ވާމީހުން

 އެމީހުންފަދައިން  ވަދެ އެޔަށް . )ލެނބުމަށެވެ ލެނބުމަކުން ބޮޑުވެގެންވާ  ފަރާތަށް  އެނުބައިގެ  ަކލޭމެންވެސް ( އެމީހުންގޮތަށް)
 .( ތެޔޮހަނުވުމަށެވެ

 ކަންތައް  ދެއްވުންފަދަ ހުއްދަ އިނުމުގެ އަންހެންކުދިންާނއި އަޅު مؤمن) އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ تعاَلالّلو  (28)
 މީހަުކގެ  ضعيف ބަލިކަށި ހެއްދެވިފަިއވަނީ އިންސާނާ އަދި. ލުިއކޮށްދެއްވުމަށެވެ ކަލޭމެންނަށް( މެދުވެރިކުަރއްވައި

 .( ކުޑަވުންަފދައިންނެވެ ހިފެެހއްޓުން ަގއިގޯޅިވުމުގައި  އަންހެނުންނާ. )ގޮތުގައެވެ

 !ނުކުރާށެވެ  ބޭނުން !ނުކާށެވެ ގޮތުގައި بَاِطل ދެމެދު ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެންގެމުދާ !މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ (29)

 ައދި  !ުނހަދާށެވެ ބޭނުންކޮށް އަނެކަކު  މުދައު  އެކަުކގެ ގައިމެުނވީ حال ުރހެވިގެްނވާ ދެމެދު ދެފަރާތުގެ  ވިޔަފާރީެގގޮތުގައި 

 ަބއެއްކަމުަގއި  ެއއްދީނެއްގެ ންނަކީمسلم) !ނުމަރާށެވެ އަެނއްބަަޔކު އެއްބަަޔކު !ނުމަރާށެވެ ތައް  نفس ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެން
ނޑުއެއްބަފާ އެންމެންނީ ވެފައި والّلو . ުކރެއްީވއެވެ وحى ނުަމރާށޭ ތައް نفس ކަލޭމެންގެ  ކަލޭެމން ވާތީ  ބަަޔކުކަމުގައި  އެއްބަ

 .ކަަލކުކަމުގަެއވެ ޯއގާވަންތަ ނުހަނު ަކލޭމެންނަށް ވޮޑިގެންވަނީ الّلو تعاَل ހަމަކަށަަވރުން( أعلم

 އެއް  نفس އެއްނެތި حقّ  ެއއްވެސް އެބަހީ) ކޮށްފިމީހާ  ެއކަން އަިނޔާވެިރކަމުގެގޮތުން ތެރިކަމާއި عداوة އަދި (30)

 ައދި . ަވއްދާހުށީމެވެ އަލިފާނަކަށް( ބޮޑުވެގެންވާ) އެމީހަކު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނިކަންުހރެ ފަހެ( !ދަންނައެވެ) މަރައިފިމީހާ
 .ކަުމގައިވިެއވެ ދާދިފަޭސހަކަމެއް އަށް الّلو އެކަމަކީ

 އެހެނިހެން  ކަލޭމެންގެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދުުރވެގެންފިްއޔާ ަކލޭމެން ފާފަތަކާއި  ބޮޑެތި ނަހީެވވުނު ކަލޭމެނަށް (31)
 . ވައްަދވާހުށީމެވެ ަކލޭމެން( ސުވަުރގެއަށް) ތަަނކަށް މާތްވެގެްނވާ އަދި. ފުއްަސވާހުށީމެވެ ކަލޭމެނަށް ފާފަތައް ކުދި

 ކަމަކީ  ކޮންމެ ނިމިފައިވާ  ވާހަަކއިން ުހރިކަމުގެ عذاب ގަދަވެގެްނވާ ނުވަތަ  ކޯފާއަކުން  ގެ  الّلو !ދަންނައެވެ *
م ބަދަލުވެދާނެކަމަށް ފާފަައކަށް ބޮޑު ދެމިހުރެއްޖެއްޔާ ކުދިފާފައިގެމަތީ އަދި . ނޭނެގއެވެ އެއް عدد އޭގެ. ބޮޑުފާފައެކެވެ  عل

 والّلو أعلم. ވިދާޅުވެެއވެ ވެރިން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = !.ެއަިދ ަކލޭމެން ނޭދޭެށވެ! ދަހިވެތިނުވާެށވ          = މާތްުކރަްއާވ  للّا އެކަންކަމުްނ

 މަތިވެރިކުަރއްވާފައިވާ ކަންކަމަށް.       =.ުކަލޭމެންކުރެ އެއްބައެްއގެމައްޗަށް އަެނއްބަޔަކ 

     = ެއއްވެެއވެ. ِحّصتިފރިހެނުންނަްށ ބައެްއ ެވއެވެ. ނަސީެބއް ނުވަަތ       = 

 ގެ ގޮތުން( ެއމީހުން ހޯދައިގަތް އެއްޗެްއގެ. ُعقُوبَتއާިއ  ثوابގެ ) عًمއެމީހުންކުރި       =

 ެއއްވެއެވެ. ِحّصتއަދި އަންހެނުންނަށް ބައެއްވެެއވެ. ނަސީބެއްވެއެވެ.     =  ިعًمއެކަނބަލުން ކުރ 

 ގެ ގޮތުން( އެީމހުންހޯދައިގަްތ ެއއްޗެއްގެ. ُعقُوبَتާއއި  ثوابގެ )    =  ްެގ  للّا އަދި ަކލޭމެނ

  ގައި އެދޭށެެވ! حضرة  =  ެވަންތަކަމުން ދެއްަވއިތޯ( فضمވަންތަކަމަށް )އެ  فضمއެކަލާނގ 

      = ްވޮޑިގެންވެއެވެ. للّا ހަމަކަށަވަރުނ         = ހުރިާހއެއްޗެްއ

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި.     =ެ(މީހަކަށް ކޮންމެ އަދި ކޮންމެ ީމހަކަށް )ކަލޭމެންުކރ     = 

 .ލެްއވީމެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ވާރުތަެވރިންތަކެއް       = ްމުދަލުަގއި ާވރުތަ ދޫކުރި  މައިންބަފައިނ. 

   = ިމީހުންނާއި ގާތްތިާމގެ އަދ.       = ިعقد ުހވައިތައް  ަކލޭމެން އަދ 

 (!ދަންނަެއވެ) ކޮށްފައިވާމީހުން   = ެބައިދޭެށވެ އެީމހުންގެ އެމީހުންނަށް ަކލޭެމން ފަހ.!      

 .(ވޮޑިގެންެވއެވެ. )ވޮޑިގެްނވިއެވެ الّلو تعاَل ހަމަކަށަަވރުން=          = ްކޮންމެކަެމއްގެމައްަޗށ 

 .ކަަލކުކަމުގައި ހެކިވެވޮޑިގެންވާ    = ީފިރިހެނުންނަކ  ސީދާުކރުންމަތީ . / ތިބޭމީހުންނެވެ ވެ قائم 

. ދެމިތިބޭމީހުންނެވެ       = ްކަންތަކުމަތީގައި ައންހެނުންގެ/  އަންހެނުންގެމައްޗަށ .       = الّلو 

 .ކަންަތއްތަކުގެސަބަބުން މާތްކުރެއްވި      = ުއަނެއްބަަޔކުގެމައްޗަށް ެއއްބަޔަކ.       = ިއަދ 

 .މުދަލުން އެމީހުްނގެ =   .ސަބަބުންނާއި  ހޭދަކުރުމުގެ އެމީހުން          = ެމާތް  صاحل ފަހ 

 .މީހުންނެވެ ކިޔަމަންތެރި  އަންހެނުންނަކީ     = ިފރިީމހާ . )އަންހެނުންނެވެ ރައްކާެތރިވެގަންނަ އަށް  غيب 

 ަތކަށްރައްކާެތރިެވަގންނަމީހާއެވެ.( حقّ  ިފރިމީހާގެ އަށާއި نفس ތިމާގެ ނެތްވަގުތު      = ްަރއްކާތެރިުކރުމަށ 

 އެންގެިވ ކަންކަމުން. للّا     = ިއަންހެނުން ބިުރވެތިވާ  ކަލޭމެން ެއކަނބަލުްނނާމެދު އަދ.   = 

 .ނުކިޔަމަންތެރިކަމާމެދު އެކަނބަލުންގެ    = ެދޭށެވެ نصيحة އާއި  وعظ ެއކަނބަލުންނަށް ފަހ!    
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 !.ދުރުވެގަންނާށެވެ އެކަބަލުންނާއި  އަދިކަލޭމެން =       =ާ(!ރޭނުުކރާށެވެ ެއކަނބަލުންެގ ގާތު . )ތަންމަތީގައި ނިދ 

  = ިޖަހާެށވެ އެކަނބަލުންަގއި ަކލޭމެން އަދ.!       =  ެަކލޭމެނަށް  އެކަނަބލުން ދެންފަހ 

  .ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެްއޔާ     = ެނޭދޭށެވެ މައްޗަށް ެއަކނބަލުންގެ ކަލޭމެން ފަހ.!   = ްއެހެންމަެގއ .

  .(އެހެންގޮތެއް އަދަބުދޭނެ)    =  ްވޮޑިގެންވިއެވެ الّلو ހަމަކަށަވަރުނ.      = ުނުހަނ 

  .ަކލަކުކަމުަގއި ހައިބަބޮޑުެވގެންވާ މަތިވެރިވެގެްނވާ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 !ނޭދޭށެވެ ކަލޭމެން ވަންތަކަމަށް فضل ދެއްާވފައިވާ الّلو އަެނއްބަޔަކަށް އެއްބަެއއްގެމައްޗަށް ކަލޭމެންގެ އަދި (32)

 ގެގޮތުން  عذاب އާއި  ثواب. )ބަެއއްވެެއވެ އެއްަޗކުން ހޯދަިއަގތް އެމީހުން  ފިރިހެނުންނަށް  !އެދުންެވރިނުވާށެވެ އެކަމަށް
 އާއި  ثواب) –. ބައެްއވެއެވެ ެއއްޗަކުން ހޯދައިގަތް ެއމީހުން އަންހެނުންނަށްވެސް އަދި.( އެމީހުންނަްށވެއެވެ ބައި އެމީހުންގެ

 ގެ  الّلو އަދި .( ނާންަގވައެވެ ެއހެން –. ނޭނގެެއވެ އެއްަވރުާވނެކަމެއް ކޮންމެހެން  ބައި  މިދެމީހުންގެ  އަދި . ގެގޮތުންނެވެ عذاب
 ހުިރހާކަެމއް  އީ الّلو މަކަަށވަރުންގައި އެދޭެށވެ! ހަ َحْضَرة  އެަކލާނގެ  ކަލޭމެން ދެއްވައިތޯ ވަންތަކަމުން فضل

 . ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

އަދި ކަލޭމެންގެ މައިން ބަަފއިންނާ ގާތްތިމާގެ މީހުން ދޫުކިރ ތަރިކަ މުދަލަށް އެކޮންމެ މުދަލަކަށްވެްސ  (33)
ލެއްވީމެވެ. އެމީުހންނަށް އެމީހުންގެ ަޙއްޤު ދޭށެވެ! އަދި ަކލޭމެްނ ވާރުތަެވރިންތަކެއް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ 

ހުވައިތަްއ ޢަޤުދު ކޮށްަފއިާވ މީހުންނަށްވެްސ އެމީހުންނަްށ އެއްބަްސވީވަެރއް ދޭެށވެ! އެއީ ވާރުަތވެރިްނ ނޫްނ 
ުކރާ ޢަޤުދެކެެވ. މީހުންނަށްވެސް ދެފަރާތް އެއްބަސްެވގެން ާވރުތަމުދަލުން ދޭގޮތަށް ދެފަރާތުން ުހވަިއ ކޮށް 

 ހުިރހާ ކަެމއްގެ ަމއްޗަށް ހެކިެވ ވޮޑިެގންވާ ކަަލކު ކަމުަގއި ިވއެވެ.  تَ َعاَل هللا ހަމަކަށަވަރުްނ 

  .ެނޯޓް: މިކަމަކީ ޖާހިިލއްޔަ ޒަމާނުގައި އޮތް ކަމެކެވެ. އަިދ ިއސްލާމް ދީނުގެ ުކރީކޮޅުގައިެވސް އޮތް ގޮތެވ
ْعٍض...... َوأُلُو اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهم أوَل بِ ދެން  މިާއޔަތުން އެކަންުއވިގެން ިދޔަީއ އެވެ. މިާހރު އޮީތ މިހާުރ މުާދ ބަާހ ب َ

 ގޮތަށެވެ.

.( ީމހުންނެވެ ތިބެންވާނެ. )ވެތިބޭމީހުންނެވެ قائم ސީދާކުރުންމަތީ އަދަުބވެރިުކރުވާ  އަްނހެނުން ފިރިހެނުންނަކީ (34)
 އަްނހެނުންގެ  އެަބހީ) ސަބަބުންނާއި ވަންތަކަމުގެ فضل ދެއްވާަފިއވާ الّلو އަނެއްބަޔަކަށް ެއއްބައެްއގެމައްޗަށް އެމީހުްނގެ އެއީ

( އެކަނަބލުންނަށް) މުދަލުން އެމީހުންގެ އެފިރިހެނުން ައދި( ސަބަބުންނާއި މާތްކަމުގެ ފިރިހެނުންނަށްދެއްވާފަިއވާ މައްޗަށް
 ގައި  َغْيبُ  ފިރިންގެ އަދި) ކިޔަމަންތެރި ައންހެނުންނަކީ މާތް صاحل ފަހެ. ސަބަބުންނެވެ ުކރުމުގެ ހޭދަކުރާ އެމީހުން

. އަންހެނުންނެވެ ރައްކާތެިރވެގަންނަ( ތަކަށް حقّ  އޭނާގެ މުދަލާއި ފިރިީމހާގެ އަށާއި نفس ތިމާގެ( ގައި حاضر އެމީހުންނެތް
 އެކަނބަލުންނާއިެމދު  އަންގަާވ އަމާނާތްތެިރކުރުވާފައިާވ ކަންކަމުަގއެވެ. އަދި  للّا  ަރއްކާތެިރވުމަށް އެކަނަބލުން އެއީ
 އެކަނަބލުންނަށް  ފުރަތަމަ ކަލޭމެން !ދަންނައެވެ ައނބީން ބިރުވެިތވާ ަކލޭމެން ުނކިޔަމަންތެރިކަމަށް އެކަނބަލުންގެ އަދި

 އަދި ( )!ނުނިދާށެވެ އެއްތާ) !ދުރުވެގެންނާށެވެ ންތަނު ނިދާ އެކަނަބލުންނާ( ނުވިނަމަ އެވަރުން) !ދޭށެވެ نصيحة އާއި وعظ
 ކަލޭމެންަނށް  އެކަނބަލުން  ދެންފަހެ .( ނުވާގޮތަށެވެ زخم) !ަޖހާށެވެ ގައި ެއކަނބަލުން ަކލޭމެން( ނުވިނަމަ އެވަރުން 

 އަދަބު  ދެން އެަބހީ) !ނޭދޭށެވެ ަކލޭމެން އެހެންގޮތަކަށް  އަދަބުދޭނެ  އެކަނަބލުންނަށް ދެން ކިޔަމަްނވެއްޖެއްޔާ ( އެގޮތުން)
 ކަލަކުކަުމގައިވޮޑިގެްނވެއެވެ. ހައިބަބޮޑު މަތިވެިރވެވޮޑިގެންވާ  ުނހަނު އީتعاَل الّلو ހަމަކަށަވަރުން( !ނުދޭށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ިބިރުވެިތވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެން އަދ.       =ެއެަބހީ ) ދެކޮޅުވެރިކަމާމެދު އަރަިއރުމާ އެދެމީހުންގ 

 (ދެމަފިރިންގެ       = ެފޮނުވާށެވެ ކުރާނެމީހަކު حكم ކަލޭމެން ފަހ!      =ެއެަބހީ ) އޭނާގ 

 .ތިމާގެމީހުންުކރެ/  ވެރިންުކރެ أىل( ފިރިމީހާގެ       = ިحكم ެވރިންކުރެ أىل އެއަންމީހާގެ  އަދ 

 . ކުރާނެމީހަކާއި        = ްކުަރން  إصالح ން َحَكمُ  ދެ އެބަހީ) އެދެންޏާ ކުރަން إصالح އެދެމީހުނ 

 .އެދެންޏާ         = ުދެއްވައިފާނެއެވެ الّلو توفيق އެދެީމހުންގެދެމެދ.       =ްالّلو ހަމަކަށަަވރުނ 

 . .ވޮޑިގެންވެއެވެ      =ާަކލަކުކަމުަގއި ކުރައްވާ خَب އަދި ދެނެވޮޑިގެންވ.      =  ިއަދ 

    (!ިކޔަމަންވާށެވެ ބޯލަނބައި  އެަކލާނގެއަށް ) !އަޅުކަންުކރާށެވެ އަށް الّلو ކަލޭމެން   = ިަކލޭމެން  އަދ 

 !ނުކުރާށެވެ شريك ެއކަލާނެގއާއި އެކައްޗަާކވެސް         = ިތެިރވާށެވެ إحسان މައިންބަފައިންނަށް އަދ! 

  (!ހިތާށެވެ ހެޔޮކޮށް)    = ިމީހުންނަށާއި ގާތްތިމާގެ އަދ.            =ިންނަށާއި  يتيم އަދ 

 (!ހިތާެށވެ ހެޔޮކޮށް ) ންނަށްވެސް  مسكٌن         =ިައވައްޓެރިންނަާށއި ވެރި  ގާތްކަމުގެ  އަދ .

 (ގާތް ނަސަބުގެގޮތުން)      = ިީބރައްޓެހިންާނއި ނުވަތަ/  އަަވްއޓެރިންނަށާއި ދުރުގެ  އަދ.    

    = ިއެކުވެިރޔާއަށާއި ދަތުރުގެ އަދ.     = ިދަތުރުވެރިންނަށާއި  އަދ.       =ިއަދ 

 (އަޅުންނަށާއި އެބަހީ ) މީހުންނަށާއި  މިްލކުރި  ކަނާތްަތއް ކަލޭމެންގެ      = ްالّلو تعاَل ހަމަކަށަަވރުނ 

  .ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ     = ިވެއްޖެމީހަކަށް ބޮޑާކަމުގައ.     =ިَفْخرُ  އެމީހަކު އަދ 

   .ވެރިވާ    =ްْيُل  އެ އެމީހުނ  .ވާމީހުންُبَِ     = ިކުރާأمر  މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން އަދ .

      =  ْيُل  .ވުމަށްُبَِ    =  ިވަންހަނާުކރާ އެމީހުން  އަދ.       = އެމީހުންަނށް الّلو 

  .ދެއްވިތަކެތި    = ެވަްނތަކަމުގެތެރެއިންفضل  އެކަލާނގ.          =  ިއަދ 

  .ަތއްޔާުރކުރެްއވީމެވެ ކާފަރުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ      = ިއެއްعذاب  އިހާނާތްތެރ.  

 = ިހޭދަކުރާމީހުން އަދ.  = ެމުދާތައް އެމީހުންގ.        =ްދައްކަން މީސްތަކުންނަށ.  

    =ިއީމާންނުވާ އަށްالّلو  އެމީހުން އަދ.        = ިދުވަހަށްވިަޔސް آخرة  އެމީހުން އަދ 
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   (އީމާންނުވާ)     = ިާއވެއްޖެމީހާ شيطان  އަދ.    = ެއެުކވެރިާޔކަމުގައި އެމީހެްއގ.    

    = ެނުބަިއވެގެންވެެއވެ އޭނާ އެުކވެިރއެއްެގގޮތުން ފަހ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ަކލޭމެން  ދެކޮޅުެވރިކަމާމެދު އަރަިއރުމާ ދެމަފިރިްނެގދެމެދު: އެަބހީ ދެމެދު އެދެމީހުންގެ ( !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ) (35)

 ުކރާނެމީހަާކއި حكم  ެވރިންކުރެأىل  އަންހެންމީހާގެ ކުރާނެމީަހކާއިحكم  ވެރިންުކރެأىل  ފިރިހެންމީާހގެ ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔާ
 ކުރަންإصالح  ދެމެދު ދެމަފިރިން( ންَحاِكم  އެދެ) އެދެީމުހން ފޮނުވާށެވެ!) އެދެމީހުން ގޮތެއްނިންމާށެވެ!( ދެމީހުން
. ވާްނވާނެއެވެ ދެމީހުންކަމުަގއި ވެރި عدل  ދެމީހުންނަކީ. )ދެއްަވއިފާނެއެވެتوفيق  އެކަުމގެ އެދެީމހުންނަށްالّلو تعاَل  އެދެންޏާ

 ނުަވތަ  އެގޮތް  ފެންނަންޏާ  ދޭން نصيحة  ދެމީހުންނަށް. ކުެރވޭނެއެވެحكم  ގޮތެއްގެމަތިން  އެއްަބސްވާ  އެދެމީހުން  އަދި
 މޮޅަށް ތައްخَب  އީالّلو تعاَل  ހަމަކަށަވަރުން( ިނންމޭނެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެގޮތްވެސް ފެންނަންޏާ ދުރުކުރަން ދެމީހުން

 . ކަލަުކކަމުގައިެވއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

 ައދި ( !ކިޔަމަންވާެށވެ ބޯލަނބައި  ެއކަލާނގެއަށް ) !އަޅުކަންކުރާެށވެ އަށް الّلو  ކަލޭމެން( !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ) (36)

 !ތެިރވާށެވެإحسان  މައިންބަފައިންނަށް އަދި !ނުކުރާށެވެ ބައިެވރި !ނުކުރާށެވެشريك  އެަކލާނގެާއއި ހަމައެކައްޗަާކވެސް

 ައދި  އަވައްޓެރިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ ންނަށާއިمسكٌن  ންނަށާއިيتيم  - މީހުންނަށާއި ގާތްތިމާގެ އަދި !ހިތާށެވެ ހެޔޮކޮށް
ީބރައްޓެހިންނަށާއި( އަދި ދަުތރުެގ އެުކވެރިންނަށާިއ ދަތުރުެވރިންނަާށިއ  ނުވަތަ) އަަވއްޓެރިންނަށާއި  ގާތްތިމާގެނޫން

فخر  ބޮޑާވެ އެމީހަކު  ހަމަކަަށވަރުން ތެިރވެ ެހޔޮކޮށްހިތާށެވެ! إحساٌއަދި އަޅުންނަށާިއ މިއެންމެންނަށްވެސް ކަލޭމެން 
  .ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެالّلو  ީމހަކަށް ވެރިވާ

ْيُل ( ވެިރވާމީހުންނަކީَفْخُر  ބޮޑާވެ އެބަހީ) އެމީހުންނަކީ (37) ْيُل  އަދި. ދަހިވެތިވާމީހުންެނވެ. މީުހންނެވެ ވާُبَِ  ވުމަށް ُبَِ
 ތަެކތި  ދެްއވި އެީމހުންނަށް ވަންތަެވރިކަމުގެތެެރއިންفضل  ެއކަލާނގެ الّلو  އަދި . ުކރާމީހުންނެވެأمر  މީސްތަކުންނަށް

ْيُل  އެީމހުން. ބުނެވެެއވެ ންކަމުަގއިيهودى  ެއއީ. )ކުރާީމހުންނެވެ ވަންހަނާ ى  ަގއިވާتوراة  ވީކަމެއްކަުމގައިވަނީُبَِ رسول الّلو صّل
 މީސްތަކުންަނށް  ކާފަރުވެއްޖެ އަދި.( ކުރުމެވެ ވަންހަނާ ނާންގައި މީސްތަކުންނަށް ތައްخَب  ސިފަފުޅުތަކާއި ގެالّلو عليو وسّلم 

 . ކުެރއްވީމެވެ  ަތއްޔާރު  އެއްعذاب  އިހާނާތްތެރި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 އީމާންނުވާ  އަށްالّلو  އެމީހުން އަދި، ހޭދަކުާރމީހުން ދެއްކުމަށް މީސްތަކުންނަށް މުދާތައް ތިމާމެންގެ އަދި (38)

 !ދަންނަެއވެ) އީމާންނުވާމީހުން ދުވަހަށްވިޔަސް آخرة  އެމީހުން  އަދި ނުުކރާقبول  އެއްަކއުވަންތަކަން އަދިއެކަލާނގެ 

( !ދަންނައެވެ) ެވއްޖެމީހާ އާشيطان  އެކުވެރިާޔކަމުގައި އެމީެހއްގެ އަދި.( އެުކވެރިންނެވެ ާއގެشيطان  އެމީހުންނަކީ
 .ނުބައިވެގެްނވެއެވެ އޭނާ  ގޮތުން އެކުެވރިއެއްގެ  ހަމަކަށަވަރުން
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

    = ި(؟ކޮންގެއްލުމެްއހެއްޔެވެ. )؟ކޮންކަެމއްހެއްެޔވެ އޮތީ އެމީހުންގެމައްޗަށް އަދ      =  ްއެމީހުނ 

 .އީމާންވީނަމަ އަށްالّلو     =  ިދުަވހަށާއި آخرة  އަދ.   = ިހޭދަކޮށް އެމީހުން  އަދ.    

  =  ރިޒުގުން ދެއްވި  އެމީހުންނަށް الّلو.       = ިވޮޑިގެންވެެއވެ އެީމހުންނާއިގެން الّلو  ައދ.    =

 .ކަލަކުކަުމގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ     = ްނުގަންނަވައެވެ އަނިޔާވެރިެވވޮޑިالّلو  ހަމަކަށަވަުރނ.     

 (ިވޔަސްجزاء  ގެعمل  އެަވރުގެ. )ބަރުމިންވިަޔސް އެއްގެِمثْ َقال  =    = ިއެއީ ( عمل) އެ އަދ 

  .ހެޔޮކަމެއްކަމުަގއިވަންޏާ    =ެއިތުރުުކރައްަވއެވެ( ަދރުމަ) އެއަށް އެކަލާނގ.      = ިއަދ 

 .ދެއްވައެވެ އެކަލާނގެ ންحضرة  އެކަލާނގެ       = ާދަރުމަ ބޮޑުވެގެންވ.        = ެފަހ 

  ؟ކޮންފަދައަކުްނހެްއޔެވެ ދެންވާނީ ގެންނަވައިފިްއޔާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = ެއަކުންވެސް أّمة  ކޮންމ 

 .ހެކިވެިރއަކު     = ިގެންނަވައި  ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ.         = 

 .ބޭަކލަކުކަމުަގއި ހެކިދެއްވާ މިއެންމެންގެމައްޗަށް  ްއެދުވަހުނ .     =  ްކާފަރުވީމީުހނ 

 .ލޯބިކުރާނެެއވެ    = ިއުރެދި އެމީހުން އަށްرسول  އަދ.        =  ްއެމީހުންނާއިގެނ 

ނޑު   .(ނަމަެއވެ ބިުމހުރިެވއްޔަށްވާނެ އެއްގޮތަށް ޫސފިތަކާއިبَ َهاِئم  އެމީހުންވެސް  އެަބހީ. )ހަމަހަމަވާނެނަމައެވެ ބިންގަ

     = ިވަންހަނާނުުކރިނަމައެވެ އަށް الّلو  އެމީހުން އަދ.     = ްވާހަކަެއއް އެްއވެސ.      

 = ޭމީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އ!      =  ްގާތްނުވާށެވެ ނަމާދާ ކަލޭމެނ!      =

 .ގައި حال މަސްތުވެގެންވާ  ކަލޭމެން        = ްކަލޭމެންަނށް  ކިޔާއެއްޗެްއ()– ބުނާއެްއޗެއް ކަލޭމެނ 

  .އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން    =ިަގއްޔާ حال ޖުނުބުވެރިވެގެންވާ އަދ.        =

 .(މެނުވީ  ދަތުރުުކރާމީހަކު. )މެނުވީ  މަގުހުރަސްުކރާމީހަކު     = ްދާންދެން ހިަނއިގެންފުމަށް ކަލޭމެނ.   

   =ިބަިލލީމިހުންކަމުަގއިވަންޏާ ަކލޭމެންނީ އަދ.         = ަދަތުރެްއގެމަތީގަިއވަންޏާ ނުވަތ.  

     =ިއަުތވެއްޖެއްޔާ ީމހަކު ަކލޭމެންކުރެ އަދ.      =  ކުޑަކަމު ނުވަަތ ބޮޑުކަމުގޮސް ނިިމގެްނ

         = ްުހރި މަްއސަލަެއއް  إختالفނުވަަތ ކަލޭމެްނ އަްނހެނުންގަިއ ބީހިއްޖެ. )މިީއ ަވރަށ- 
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اعއެކަަބލުންނާއިގޮތަީކ  راِجح ًَ    .(ވުމެވެ ِج  = ެފެުނން . / ނުފެނުން ފެން  ަކލޭމެންނަށް ދެންފަހ 

 .ކުެރވޭގޮތްނުވި إستعمال     = ްمُ  ަކލޭމެން ދެނ  !ުކރާެށވެ تَ َيمَّ      =ުވެލިން ރަނގަޅ.    = 

 !.ފުހޭެށވެ ަކލޭމެން ފަހެ   = ެއަތްތަކުގައި ކަލޭމެްނގެ ޫމނުތަކުގައްޔާއި  ަކލޭމެންގ.      = 

 ފުއްސެވުން  ފާފަ ބޮޑު ކުރެއްވުން َعُفوء =    .ވޮޑިގެންިވއެވެ تعاَل الّلو ހަމަކަށަވަރުން

 .ގިނަކަލަކުކަމުަގއި

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ގެމަގުަގއި  الّلو އެމީހުން ން رِْزقُ  ދެއްވި އެމީުހންނަށްالّلو  އަދި އީމާންވެ ދުވަހަށްآخرة  އަދި އަށާއިالّلو  އެމީހުން (39)

 الّلو އަދި( ؟ގެއްލުމެްއހެއްެޔވެ ކޮން ވާނީ އެމީހުންނަށް)؟ ކޮންކަމެްއހެއްެޔވެ  އޮންނާނީ އެީމހުންގެމައްޗަށް ހޭދަކުރިނަމަވެސް
 . ެވއެވެ ކަލަުކކަމުގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ  ކަންތައް އެންމެހައި އެމީހުންގެ އީ

( އަކީ  عمل) އެ އަދި. ނުގަންަނވައެވެ އަނިާޔވެރިވެވޮޑި الّلو މިންވަރުިވޔަސް ބަރުމިުނގެ ެއއްގެ ِمثْ َقال ހަމަކަށަވަރުން (40)
 ދަރުމަ  ބޮޑުވެގެންވާ  ން  حضرة އެަކލާނގެ  އަދި . އިތުރުކޮށްެދއްވައެވެ ަދރުމަ ޭއގެ އެކަލާނގެ  އެްއކަމުގައިވަްނޏާ عمل ހެޔޮ

 .(ތަެކވެ نعمة އެތާނގެ ސުވަުރގެޔާ އެއީ . )ެދއްވަެއވެ އެކަލާނގެ

 ހެކިދިނުމަށް  މައްޗަށް  އެއެންމެންގެ  އަދި  ގެންަނވައި ހެކިެވރިއަކު ތިމަންރަސްކަލަނގެ އަކުން  أّمة ކޮންމެ އަދި (41)
 ؟ކޮންފަދަައކުންހެްއޔެވެ ކަންތައްވާނީ ދެން ގެންނަަވއިފިއްޔާ ކަލޭގެފާނު

 ހަމަހަމަވާނެނަަމއޭ  ބިމުގެެވއްޔާ ތިމާމެން އުރެދުނުމީުހން އާއަށް رسول މީހުންނާއި  ކާފަރުވީ  އެދުވަހުން (42)
ނުކުިރ ނަމައޭވެްސ ހިތަްއ  ވަންހަނާ  ވާހަކަެއއް އެއްވެސް އެމީހުން އަށް الّلو އަދި. ލޯބިކުރާެނއެވެ އެކަމަށް. ހިތަށްއަރާނެެއވެ

  އަރާނެއެވެ.

 ކަލޭެމން  އެއީ . ގާތްނުވާެށވެ ނަމާދައި  ކަލޭމެން حال މަސްތުެވގެންވާ  ަކލޭމެން. މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންެވއްޖެ އޭ (43)
 ވެސް  حال ެވރިވެގެްނވާ ُجُنبُ  އަދި.( ހޭވަރިވާންދެެނވެ އެވަރަށް . )ދެންނެވެ އެނގޭން ކަލޭމެންނަށް ނުކިޔާެއއްޗެއް ކިޔާ

 މީަހކު  މަގުުހރަސްކޮށްލާ  ހަމަެއކަނި. ނުވަންނާށެވެ މިސްކިތަށް . ގާތްުނވާށެވެ( މިސްކިތާ އެބަހީ  ނަމާދުކުރާތަނާއި)
 މަތީގަިއވަންޏާ  ދަތުެރއްގެ ނުވަތަ ަބލިމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ ކަލޭމެންނީ އަދި. މީހުންނެވެ ރިންފަދަދަތުުރވެ އެއީ. މެނުވީއެވެ

 ެއއީ ) ީބހިއްޖެއްޔާ އަންހެނުންގައިގާ ކަލޭމެން ނުވަތަ – އަުތވެއްޖެއްޔާ ފާޚާނާކޮށްގެން މީހަކު ކަލޭމެންކުރެ ނުވަތަ
 ނުފެނިއްޖެއްޔާ  ކަލޭމެންނަށް ފެން( ވެގަންނާނޭ ! طاىر) ކަލޭމެން ދެން.( ވުމެވެ مجاع ނުވަތަ. ބީހުމެވެ އެދުންވެރިކަމާިއއެކު

 މޫނުތަކުގަްއޔާ  ކަލޭމެންގެ  ފަހެ !ުކރާށެވެ تَ َيّمم ކަލޭމެން  ެވިލން طاىر ދެން( ނުެވއްޖެއްޔާ ުކރެވޭގޮތް  إستعمال ފެނުން ނުވަތަ)

 ގިނަގިނަިއން  އަދި ބޮޑު ުކރެއްވުން  عفوء އީ  تعاَل الّلو ހަމަކަށަަވރުން !ފުހޭށެވެ( ެއވެލިން) އަތްތަކުގައި  ކަލޭމެންގެ
 .ވޮޑިގެންވިއެވެ  ކަމުގައި ފާފަފުއްސަވާކަލަކު
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ުނުގަންނަވަމުތޯއެވެ  ދެކެވަޑައި  ކަލޭގެފާނ.         = ްމިންަވެރއް  ކޮންމެވެސ 

  .(ންނެވެ يهودى އެއީ) – ދެވުނުމީހުންނަށް     =ްފޮތުނ.      = ްމަގުފުރެުދން  އެމީހުނ 

 .ގަންނަނީއެވެ  = ިއެދެނީއެވެ އެމީހުން  އަދ.        = ްމަގުުފރައްދަިއލާން ކަލޭމެނ.   

      = ިބޮޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން ތެިރން عداوة ަކލޭމެންގެ تعاَل الّلو އަދ.         = ިައދ 

 .ފުިދވޮޑިގަންނަވައެވެ الّلو ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި       = ިالّلو ދެއްވާަފރާތެއްކަމުަގއި نصر އަދ 

   .ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ  = ިވެއެވެ މީހުންގެތެޭރގައި ވީ  يهودى އަދ.      =كلمة 

  .ބަދަލުކުރާީމހުން ބަސްފުޅު ާބވައިެލއްވި/  ބަދަލުކުރާމީހުން  = ުނުވަތަ  ހުރިތަންތަނުން އެބަސްފުޅ 

  .ބުނަނީއެވެ  އެމީހުން  އަދި =   .މާނައިން އެބަސްފުޅުގެ        = ްއަދި . އަަހއިފީމެވެ އަުހރެމެނ 

 .ުއރެދިއްޖައީމެވެ އަހުރެމެން      = ިނުއިވޭށިެއވެ ކަޭލގެފާނަށް. އައްސަވާށެވެ ކަލޭެގފާނު އަދ.!   

 ހުތުރުބަެހްއގެ  ބޭނުންުކރާކަމުަގއިވަނީ ން يهودى. އެކެވެ كلمة މާނަެއއްވާ އެތައް މިއީ. )ބަްއލަވާށެވެ ައހުރެމެންނަށް އަދި= 
 .(ގޮތުގައެވެ       = ެދޫުފރޮޅުމުގެގޮތުން އެމީހުންގ.       = ިَعْيبُ  އަށް دين އެމީހުން  އަދ 

 .ކިޔަން     = ިބުނިަނމަ އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުން އަދ.         =ްއަުހރެމެން  އަަހއިފީމޭ އަުހރެމެނ 

 (މިފަދައިން. )ކިޔަމަންވެއްޖައީމޭ    =ިއައްސަވާށޭ އަދ.!      =ިކޮށްެދއްވާށޭ إنتظار އަހުރެމެންނަށް އަދ. 

     = ްހެޔޮވެެގންވީހެވެ ެއގޮތް އެީމހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުނ.    =ްބޮޑުވީހެވެ އަދިސީދާކަނ.    

       =ިލެްއވީެއވެ لعنة އެމީހުންނަށް الّلو އެހެެނއްކަމަކު އަދ.     =ްސަބަބުން ކާފަުރކަމުގެ އެީމހުނ.  

  =ެއީމާންނުވާެނއެވެ އެމީހުން ފަހ.    = ީދާދިކުޑަކޮށްމެނުވީ. ދާދިމަދުންމެނުވ.     

     = ެއޭފޮތްދެވުނުމީހުންނެވ!         =ެކަލޭެމން  ާބވައިެލއްވިތަކެްއޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ  

 .އީމާންވާށެވެ      = ާحالތެދުކުރާ ެއކުގައިވާަތެކތި ކަލޭމެންނ .           = 
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 .ނެތިކުރެއްވުމުެގކުރިން އަނިދރިކުރަްއވާ އެކަށް /  ފޮެހލުމުގެުކރިން އެކަށް  މޫނުތަކެއް    =  ްއެމޫނުަތއް  ދެނ 

 .ރައްދުުކރައްަވއި. / އަނބުރާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ        =ެފުަރގަހަށް އެމޫނުތަކުގ.     =  ަނުަވތ 

 .ލައްވައި لعنة ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބައިމީހުންގެމައްޗަށް          =  ެއެުކވެރިންަނށް  ހޮނިހިރުުދވަހުގ 

 .ލެްއވިފަދައިން لعنة     =  ިފުޅުވިއެވެ  أمر ގެ الّلو އަދ.     =ާتَ ْنِفْيذُ /  ކަމެއްކަމުގައި  ވެނިމިފައިވ 

  .ކުރެވޭނެކަމެއްކަުމގައި

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ކަލޭގެާފނު ( ންނަށް يهودى އެބަހީ) ދެވުނުމީުހންނަށް ކޮންމެވެސްަވރެއް ފޮތުގެ( !އެވެ الّلو رسول އޭ)  (44)

 އެމީހުްނގެ . ބަދަުލކުރަނީެއވެ އަށް حقّ  ނު حقّ  އެމީހުން އެއީ . )ަމގުފުރެދުންގަންނަނީއެވެ އެމީހުން ؟ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ
 حقّ  އެއީ  އެަކލޭގެފާނު އަދި ، ވަންހަނާކޮށް ސިފަފުޅުތައް ގެ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمد އެނގެންއޮތް  ރަނގަޅަށް ފޮތުން

 ކުަރއްަވނީ  وحى އެ ގަންނަކަމުގައި  މަގުފުރެދުން އެމީހުން. ދޮގުުކރަނީއެވެ އެކަލޭގެފާނު  އެނގިތިބުމާެއކުވެސް ނަބިއްޔާކަން
 . ަމގުފުރައްދައިލާެށވެ( ން مؤمن) ަކލޭމެން އެދެނީ އެީމހުން އަދި.( އެހެންވެގެންނެވެ

 ައދި . ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ މޮޅަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ތެިރކަމާއި عداوة ތެރިންގެ  عداوة ންގެ  مؤمن ަކލޭމެން تعاَل الّلو އަދި (45)
 .ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ الّلو ވެިރއަކުކަމުގައި  نصر ދެއްވާ نصر އަދި. ފުދިވޮިޑގެންވެއެވެ الّلو ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި

 ައދި . މީހުންވެެއވެ ބަދަލުކުރާ ( މާނަ ގެ كلمة އެ  ނުވަތަ كلمة ބާަވއިލެްއވި) ންގެތެޭރގައި يهودى ފޮތްދެވުނު އަދި (46)
 الّلو !ނުއިވޭށިެއވެ  ކަލޭގެފާނަށް . އައްސަވާެށވެ ކަލޭގެފާނު.( ބުނެެއވެ އެމީހުން  ކޮށް  سُلاطب ާއއި الّلو رسول. )ބުނެެއވެ އެމީހުން

 ބޭނުންކުަރނީ  އެމީހުން  ބަސް عرب އޮތް މިހެން " ބައްލަވާށޭ އަުހރެމެންނަށް ކަލޭގެފާނު" އަދި !ނުއިްއވާށިއެވެ  ކަލޭގެފާނަށް
 މި  أُْنظُْرنَا ބަދަުލގައި އޭގެ ބަަދލުކުރަްއވައި الّلو މިހާރު كلمة މި. އެވެ كلمة އޮތް  އޭ َراِعَنا އެއީ. މާނައިަގއެވެ ހުތުރުއެްއޗެތިކިޔާ

 . ބާަވއިލަްއވާފައެވެ ވާނީ كلمة

 އެމީުހން  އަދި. ގޮތުންނެވެ ކިއުުމގެ َعْيبُ  އަށް دين އަދި. ދޫފުރޮޅުމުގެގޮތުންނެވެ ކިޔަނީ  كلمة އެބާވަުތގެ އެމީހުން ފަހެ
 ައދި  !ައއްސަވާށެވެ އަދި. ވެއްޖައީމެވެ ކިޔަމަންތެރި އަުހރެމެން އަދި. ައހައިފީމެވެ އަހުރެމެން( އޭގެބަދަލުަގއި)

 އެހެެނއްކަމަކު  އަދި . މާބޮޑުވީެހވެ ސީާދކަން މާހެޔޮވެފައި އެމީހުންނަށް  ބުނިނަމަ މިހެން . ުކރައްވާެށވެ إنتظار އަހުރެމެންނަށް
 . ުނވެއެވެ އީމާން މަދުންނޫނީ ދާދި އެމީހުން ފަހެ. ލެއްީވއެވެ لعنة އެމީހުންނަށް الّلو ސަބަބުން ކާަފރުކަމުގެ އެމީހުންގެ

 ތަެކއްަޗށް  ބާވަިއލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ حال ތެދުކުރާ ފޮތް ކަލޭމެންނާއިއެކުވާ !މީހުންނޭވެ ދެވުނު އޭފޮތް (47)
 އަނެއްަފރާތަށް  ފަރާތްނޫން ެއހުރި އެމޫނުތައް އަނދިރިުކރައްވާ މުޅިން މޫނުތަކެއް އެއީ. އީމާންވާށެވެ ކަލޭމެން

 لعنة ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކުެވރިންނަށް ޮހނިހިރުދުވަުހގެ ނުވަތަ. ކުރިންނެވެ  ބަދަުލކުރެްއވުމުގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 އީާމން  ަކލޭމެން އަށް قرآن މިީކރިތި އެަބހީ. )އީމާންވާށެވެ ކަލޭމެން ލެއްވުުމގެކުރިން  لعنة ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްވިފަދައިން
 ހޮިނހިރުދުަވހު  ނުވަތަ. ބަދަލުކުރައްަވއިފާހުށީމެވެ އަނެއްފަާރތަށް ނޫން ހުރިތަން މޫނުތައް ކަލޭމެްނގެ ނުވެއްޖެއްޔާ
 .އެއްޗެެކވެ ވެވޭނޭ تَ ْنِفْيذُ  އެއީ ފުޅު أمر ގެ  الّلو އަދި.( ލަްއވާފާހުށީމެވެ  لعنة ެލއްވިފަދައިން لعنة ީމހުންނަށް ކުރި ކެއޮޅުކަން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ްނުފުްއސަވައެވެ الّلو ހަމަކަށަވަރުނ.    = ްشريك. / ފާފަ ުކރިކުރުުމގެ شريك އެކަލާނެގއަށ 

 .ކުރިކުރުން       =  ިފުއްސަވަެއވެ އެކަލާނގެ  ފާފަ އެނޫން އަދ.     =  ެއެަކލާނގ 

  .އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ     =ިކޮށްފިމީހާ شريك އަށް الّلو އަދ.     = ްއެމީަހކު  ހަމަކަށަަވރުނ 

 .އުފައްދައިިފއެވެ އެމީަހކު. / ދޮގުހަދައިފިއެވެ      = ާފާފަެއއް ބޮޑުވެގެންވ.     =  ުކަލޭގެފާނ 

 .ދެެކވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯެއވެ. / ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ        = ްطاىر ަތއް نفس އެމީހުންގެ  އެމީހުނ 

 .ކުރާމީހުންނަށް         = ިބަރީައކުރަްއވައެވެ. / ކުަރއްވައެވެ طاىر الّلو ؟ކިެއއްހެއްެޔވެ އަދ.      =

 . އަޅަކު އެިދވޮޑިގަންނަވާ އެކަލާނގެ      =ިَلة އަދ  އެމީހުންަނށް  މިންަވރަށްވެސް އެއްގެ َفِتي ْ
َلة. އަނިޔާނުވެވޭނެއެވެ  . ފަްއވަރެެކވެ ހިމަ އެތާމަތީަގއިވާ ފެޅުނުފަރާތުގެ އޮުށގެ ނޮޅައިލީމާ ކަދުރު: އަކީ َفِتي ْ   = (ޭرسول އ 

 !ބައްަލވާށެވެ ނިކަން ކަލޭގެފާނު( !އެވެ الّلو    = ްކޮންފަދައަކުންކަން އުފައްދައިގަންނަނީ އެމީހުނ.    

    = ޮދގު ގެމައްޗަށް الّلو.     = ިއެކަންފުދެއެވެ އަދ.        = ާބަޔާންވެގެްނވ 

 .ފާފައެއްކަމުގައި    = ުދެކެވަަޑއިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ/  ނުބަްއލަވަމުތޯ ކަޭލގެފާނ.         =

  .މީހުންނަށް ދެވުނު މިންވަެރއް ކޮންމެވެސް     =ްފޮތުނ .  = ްއީމާންވަނީއެވެ އެމީހުނ.     

    = (ާދެބުދަށް އެދެނަމުންވ )ައާއަށް شيطان އަާށއި ِسْحر ނުވަތ.   =ިބުނަނީެއވެ އެމީހުން އަދ. 

    =  ާދިމާއަށް ކާފަރުންނ.     = ްމާބޮޑެވެ ތެދުމަގުގަިއވުން މިމީހުނ.     = 

 .މީސްތަކުންނަށްވުރެ  އީމާންވީ    = ްަމގުގެގޮތުނ.       =ްއެއީ އެމީހުނ.         = و  الّل

  .މީހުންނެވެ ލައްވާަފއިވާ لعنة އެމީހުންނަށް     =ިމީހަކު ލެްއވި لعنة އެމީހަކަށް الّلو އަދ.     

   =ްދެކެަވޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ ަކލޭގެފާނު  ވެިރއަކު نصر އެއްވެސް  އެީމހާއަށ.          =

 ؟މިންވަެރއްވޭެހއްޔެވެ އެއްވެސް ( މުދަލުެގތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ) ގެެތރެއިން  ُمْلكُ  ފަހެ  އެމީހުންނަށް  ނުވަތަ   = 

  (ލިިބގެންވީނަމަ މިންަވރެއް އެބަހީ) އެހެންވެއްޖެއްޔާ       = ްނުދިނީހެވެ މީސްތަކުންނަށ.    =

   .ލޯވަޅެެކވެ އިންނަ ފަރާތުަގއި ބުރިކަށި އޮށުގެ ނޮޅައިލީމާ ކަދުރު، ައކީ نَِقًن). މިންަވރުވެސް އެއްގެ نَِقًن

    = ަމުރާދަކީ  އޮތްބަސްފުޅުގެ މީސްތަކުންނޭ އާޔަުތގައި)؟ ެވރިވަނީެހއްެޔވެ حسد މީސްަތކުންނަށް އެމީހުން ނުވަތ 
 .ެއވެ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول          = ްއެކަޭލގެފާނަށް . )ަތކެތީގެމައްޗަށް ދެއްވި الّلو އެމީހުންނަށ 
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  (ކަމުގެމަްއޗަށް َنىب  ދެއްވި   =ެވަންތަކަމުގެތެރެއިން َفْضلَ  އެކަލާނގ.    =  ްހަމަކަަށވަުރނ 

  .ދެްއވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  = (މީހުނަށް ވީ تَ َبعَ  އެކަޭލގެފާނާ. )ންނަށް َءالُ  ގެ( الّسالم عليو) إبراىيم 

      = ިައކީ  حكمة. ބަސްފުޅުތަކެވެ ފަދަ صحف ބާވައިލެްއވި އެކަޭލގެފާނަށް އެފޮތަކީ) حكمة އަދި ފޮތާއ 
 .އެވެ وحى ެއހެން ދެން ފޮތްނޫން    = ިދެްއވީމެވެ އެބޭަކލުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އަދ.     

  =ާރަސްކަން/  ެވރިކަން ބޮޑުވެގެންވ.  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ައދި . ނުފުއްސަވާެނއެވެ އެަކލާނގެ( ދުވަހުން قيامة) ފާފަ ުކރި شريك އެަކލާނގެއާއި تعاَل الّلو ހަމަކަށަވަރުން (48)

 ހަމަކަަށވަުރން  ކުރިމީހާ  شريك އަށް الّلو އަދި . ފުއްސަާވނެއެވެ އަޅަކަށް  އިރާދަުކރެއްވި  އެަކލާނގެ  ފާފަ  އެހެނިހެން
 . ފާފައެެކވެ ބޮޑުެވގެންވާ އެއުފައްދައިގަތީ

 ؟ނުބައްލަވަމުޯތއެވެ  ކަލޭގެފާނު  ބަީރއަކުރާމީހުންނަށް ކުށުން ކޮށް  طاىر އަމިްއލައަށް ތިމާމެން ތައް  نفس ތިމާމެންގެ (49)
.( މީހުންނެވެ ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވާ އަދިއެކަލާނގެ.  ދަިރންނެވެ ގެ الّلو އަހުރެމެންނަކީ އެބުނަނީ އެމީހުން. ންނެވެ يهودى އެއީ)

 އެަކލާނގެ .( އެވެ الّلو ކުަރއްވަނީ  ަބރީއަ  ކުށުން ކޮށް طاىر)؟ ިކއެއްެހއްޔެވެ އަދި. ެއހެންނޫނެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް 
َلة އަދި . ކުރަްއވައެވެ طاىر ެއކަލާނގެ  އަޅަކު އިރާދަކުެރއްވި  . ނުވެވޭެނއެވެ  އަނިޔާ  އެމީހުންނަށް  މިްނވަރުވެސް  އެއްގެ َفِتي ْ

َلة)  .( ފަށްވަެރވެ މަތީގައިވާ  ދިމާ ފެޅުނު އޮުށގެ ނޮޅައިލީމާ ކަުދރު އަކީ َفِتي ْ
 އަދި  !ބަްއލަވާށެވެ ނިކަން ކަލޭގެފާނު ކޮންފަދައަުކންކަން ދޮުގހަދަނީ އަށް الّلو އެމީހުން ( !އެވެ الّلو رسول އޭ)  (50)

 . ފުދެެއވެ ފާފައެްއކަމުގައި ބޮޑުެވގެންވާ އެއީ އެކަން
 ހުިރގޮތް  ކަންތައް  އެމީހުްނގެ) ؟ުނބައްލަވަމުތޯއެވެ ކަޭލގެފާނު( ންނަށް يهودى) ެދވުނުމީހުންނަށް މިންވަރެއް ފޮތުން (51)

. އާއެވެ شيطان އަކީ  طَاُغوت .އެވެ ِسْحر އަކީ  ِجْبت. )އަށެވެ طَاُغوت އާއި  ِجْبت އީމާްނވަނީ އެ އެމީހުން( !ބައްަލވާށެވެ ނިކަން
 بن َكْعبُ  އާއި أْخَطب بنُ  ُحَييُّ  ްނގެ يهودى މުރާދުކުރެވެނީ އިން كلمة ދެ މި ނުވަތަ. ދެބުދެވެ އެދެނަމުގަިއވާ އެއީ ނުވަތަ/ 

 ބުނަނީ  އެީމހުން ކާަފރުވީމީހުންނަށް އަދި( بالّصواب أعلم والّلو. ކިޔާަފއިވެއެވެ  ގޮތްގޮތަްށވެސް ެއހެން އަދި. އެވެ َأْشرف
 . ބޮޑެވެ ތެދުމަުގގައިުވން މާެހޔޮވެފައި މިކާފަރުން މީހުންނަށްވުރެން  އީމާންވީ

. ބައެކެވެ ލަްއވާފައިވާ  لعنة އެމީހުންނަށް الّلو( އެއީ  އީމާންވާމީހުން އަށް  طَاُغوت އާއި  ِجْبت އެބަހީ) އެއީ  އެމީހުން (52)
 . ނުގަންނަވާެނއެވެ ދެެކވަޑައި ކަލޭގެފާނު އެކަކުެވސް ދޭނޭ نصر މީަހކަށް ެލއްވި لعنة މައްޗަށް  އެބައެްއގެ الّلو އަދި

 ؟ ލިބިގެންވަނީެހއްޔެވެ  މިންވަރެއް ޮކންމެވެސް މުދަލުގެެތރެއިން ެވރިކަމާއި އެމީހުންނަށް ނުވަތަ އަދި (53)
 މިންވަުރވެސް  އެއްގެ نقًن އަށް( وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول )ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް އެީމހުން އެހެންކަމަށްވަންޏާ

 .(ވިދެެކވެ. ހިމަޯލވަޅެކެވެ އިންނަ ުބިރކަށިފަރާތުގައި އޮށުގެ އަޑީގައިވާ  އޭގެ ނޮޅަިއލީމާ ކަދުރު އަކީنقًن. )ނުދިނީހެވެ

 حسد ތަެކއްޗަށް ދެއްވާފަިއވާ ތެރެއިން  ވަންތަަކމުގެ فضل އެކަލާނގެ الّلو މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން  ނުވަތަ (54)
. ެއވެ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول ހަމަސީދާ މާނައީ އޮތްބަސްފުޅުގެ  މީސްތަކުންނޭ މިއާޔަތުަގއި. )ވެރިވަނީެހއްޔެވެ
 ފަހެ .( ވެރިވަީނހެއްޔެވެ حسد ކަމަށް نىب ެއކަލޭގެފާނުންގެ އެމީހުން: ވީމާ. ކަމެވެ نىب އެްއޗަކީ އެެދއްވި އެކަލޭގެފާނަށް
 ވީީމހުންނަށް  تبع އީމާންވެ  ެއކަލޭގެފާނަށް  އެަބހީ – ްނނަށް آل އެަކލޭގެފާނުންގެ  އަށާއި  الّسالم عليو إبراىيم ހަމަކަށަވަރުން 

 ގެފާނަށް  زلّمد ؟ކީްއވެބާވަެއވެ ވެރިުނވަނީ حسد އެީމހުންނަށް މިބައިީމހުން. )ދެްއވީމެވެ حكمة ފޮާތއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 ވެރިކަމާއި  ބޮޑުވެގެންވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ެއމީހުންނަށް އަދި ( ؟ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ ެވރިވާންވީ  حسد ކަންދެއްވީމާ نىب

 . أعلم والّلو.( ެވރިކަމެވެ އަށްދެްއވިފަދަ الّسالم عليو سليمان. )ތަކެތިދެއްވީމެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ެ(ންގެތެޭރގައިވެެއވެ يهودى. )އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ ފަހ.     =ްމީުހން  އީމާންވީ އެކަލޭގެފާނަށ 

 (އީމާންވީމީހުން އަށް وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمد އެބަހީ)  = ިއެމީހުންގެެތރޭގައިެވއެވެ އަދ .    = 

 ( އީމާންނުވިމީހުން. )ދުރުެވގަތްމީހުން އެނުބރި ކިބައިން އެކަލޭގެފާނުންގެ        =ިނަރަކަ  އަދ 

   .ފުދެއެވެ ައލިފާނަކަށް( ދޮގުވެރިންނަށްވާ)  = ްމީސްތަކުން ކާަފރުވެއްޖެ ހަމަކަށަވަރުނ.      =

  .އާޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = ެއަލިފާނަަކށް  އެމީހުން  ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ނިކަންހުރ 

  .ވައްދާހުށީމެވެ        =ެހިނދެއްގައި ކޮންމެ ފައްާކވި ހަންތަްއފިހެވި އެމީހުންގ.     

 .ބަދަލުުކރަްއވަމެވެ ހަމެއް  އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ =   = ްއެނޫންެއހެނ.       = ީެއއ 

  .ަރހަދެއްކެވުމަެށވެ ގެ َعَذاب އެމީހުންނަށް   = ް(ވޮޑިގެންވެެއވެ الّلو. )ވޮޑިގެްނވިއެވެ الّلو ހަމަކަށަވަރުނ. 

     =ކަލަުކކަމުަގއި ވަންތަ  حكمة ވަންތަ ِعّزة.   = ިމީސްތަކުން އީމާންވީ އަދ. 

        = ިކުރި عمل صاحل އެމީހުން އަދ.    = ެއެީމހުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިކަންހުރ 

 .ވައްދަާވހުށީމެވެ ބަގީޗާތަކަކަށް        =  ެހިނަގހިނގާއޮންނަ ާއރުތައް  ދަށުން އެތަަަންތާނގ. 

      =ްحال ދެމިތިބޭ އަބަދާއަބަދު އެތާ އެމީހުނ .        =ްވެއެވެ އެތާ އެމީހުންނަށ.  

    = އަނބީންތައް طاىر.    =ިަވއްދަވާހުށީމެވެ އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ.     =

ނޑަކަށް ނޑަކަށް ދާއިމީ /  ބޯހިޔާގަ    .ހިޔާގަ     =ްއަުމރުުކރައްވަނީ ަކލޭމެނަށް تعاَل الّلو ހަމަކަށަަވރުނ. 

         =ްއަދާކުރުމަށް ކަލޭމެން އަމާނާތްތައ.       = ެވެރިންނަށް أىل އޭގ.       = ިއަދ 

  .ކުރަންޏާ ُحكم ކަލޭމެން   = ިމީސްތަކުންގެމެދުގައ.          =ކަލޭމެން  ވެިރގޮތުގައި عدل 

                                          

                                 

                                          

                             



މާނަ  ގެ سورةالنساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

2 7 3   

 .(ކުަރއްވަެއވެ أمر. )ކުރުމަށް حكم      = އެކެވެ نعمة ދެއްވި الّلو.     = ެެއކަންކަމުން  އެކަލާނގ 

 .ދެއްވުން نصيحة އާއި  وعظ ކަލޭމެނަށް      = ްވޮޑިގެންެވއެވެ الّلو ހަމަަކށަވަރުނ.      = 

 .ކަލަުކކަމުގައި ބައްަލވާވޮޑިގެންވާ  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އީމާންވީ ( އަށް وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمد އެބަހީ) އެކަލޭގެފާނަށް  ންގެތެޭރގައި يهودى: އެބަހީ  އެމީހުންގެެތރޭގައި  ފަހެ (55)
 އެއީ  ނަަރކަ އަދި. ވެއެވެ އެނބުރިފުރަގަްސ ދިންމީހުން އީމާންނުވެ އެަކލޭގެފާނަށް އެމީހުްނގެތެރޭަގއި އަދި. މީހުންވެއެވެ

 . ތަނެކެވެ ފުދޭަވރު ައލިފާނަކަށް( ދޮގުވެރިންނަށް)

 ިނކަންހުރެ ( !ދަންނައެވެ) މީސްތަކުން ކާަފރުވީ  ާއޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން  (56)
 ހިނދެއްަގއި  ކޮންމެ ފައްާކވާ ފިހެވި ހަންަތއް ގައިގެ އެމީުހންގެ އަދި. ލާހުށީމެވެ ނަރަކައަށް އެީމހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 އެމީހުން  ރަހަ ގެ عذاب އެއީ. ބަދަލުކުރަްއވާހުށީމެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ހަން އައު  ެއހެން އެނޫން އެމީހުންނަށް

 ހަމަކީ  އިންސާނާގެ !ދަންނައެވެ. )ކަލާނގެެއވެ ވަންތަ حكمة ވަންތަ عّزة އީ تعاَل الّلو ހަމަކަަށވަރުން. ލިބިގަތުމަށެވެ
ނޑު ނަރަކަަވންތަވެރިންގެ  ެއހެންވެ . ތަނެވެ އެންމެބޮޑު ުކރުމުގެ  إحساس އަސަރުތައް   ދިއުުމން  އަނދާ  ފިހި  އެއްފަަހރު ހަންގަ

ނޑު އަނެއްކާވެސް  . ސަލާމަތްުކރައްވާިށއެވެ  އެތަނުން އަޅަމެން الّلو. ކޮޅުނެތްކޮޅެވެ ގެ  عذاب ފިެހވިވުމީ ިފހިއަނދާ އާހަންގަ
 (آمٌن

 ހިނަގހިނގާ  އާރުަތއް ދަށުން އެތަންތާނގެ ނިކަްނުހރެ( !ދަންނައެވެ) ުކރިމީހުން عمل صاحل އީމާންވެގެން އަދި (57)
 ދާއިީމގޮތެއްގައި  އެތާ އެމީހުން. ވައްދަާވހުށީމެވެ ެއމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ( ސުަވރުގެތަކަށް) ބަގީޗާތަަކކަށް އޮންނަ

 ދާއިމީ  ނުވަތަ ބޯހިޔާނގަޑަކަށް އަދި. ވެއެވެ ައނބީންތައް ވެގެންވާ طاىر އެމީހުންނަށް އެތާނގައި އަދި. ތިބޭގޮތަށެވެ
ނޑަކަށް  . ވައްަދވާހުށީމެވެ އެީމހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހިޔާގަ

 أمر ަކލޭމެނަށް تعاَل الّلو އަދާކުރުމަށް ެވރިންނަށް أىل އޭގެ އަމާނާތްތައް ހަމަކަށަަވރުން( !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ) (58)
ر ެއކަލާނގެ ުކރުމަށްވެސް حكم ވެރިކޮށް عدل ކުރަްނޏާ حكم ަކލޭމެން މީސްތަކުންގެމެުދގައި އަދި. ކުރައްަވއެވެ  أم
 نعمة ބޮޑު ދެްއވާ އެކަލާނގެ  ދެއްވުންެއއީ نصيحة އާއި  وعظ އެަކލާނގެ  ަކލޭމެންނަށް ކަްނކަންކަމުން އެފަދަ. ކުރައްަވއެވެ

 ަބއްލަާވވޮޑިގެްނވާ  ައއްސަވާވޮިޑގެންވާ އީ تعاَل الّلو ހަމަކަށަަވރުން )އެކަމުަގއި ހުިރ ަރގަޅުކަމާއެވެ!( .އެކެވެ
 .ކަލާނގެއެވެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ޭމީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އ.!      =ްކިޔަމަންތެރިވާށެވެ އަށް الّلو ކަލޭމެނ!   

  = ިކިޔަމަންެތރިވާށެވެ އާއަށް رسول ކަލޭމެން އަދ.!        =ިކަންކަމުގެ  ކަލޭމެްނގެ އަދ 

 .ވެރިންނަށާއި     = ިދެަބސްވަންޏާ އަރަިއރުންވެ ކަލޭމެން އަދ.   =  ި(ކަމެއްަގއި ދީނުގެ . )ކަމެއްގައ 

   = ެރައްދުުކރާށެވެ ަކލޭމެން ެއކަމެއް ަފހ.!         = ާއއަށް رسول އަދި  އަާށއި الّلو.     

    = ްއީމާންވާކަުމގައިވަންޏާ އަށް  الّلو ަކލޭމެނ.      = ިދުަވހަށާއި آخرة އަދ.    = ްެއގޮތ 

 .ހެޔޮވެގެންެވއެވެ     = ިރަނގަޅުގޮތެވެ އެންމެެހޔޮ ވުމުގެގޮުތންއެއީ ُرُجوع އަދ.     =  ުަކލޭގެާފނ 

 ؟.ދެެކވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ ؟ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ         =ާލަފާކުރާީމހުންނަށް/  މީހުންނަށް ހީކުރ. 

    =  ްކަމުގައި އީމާންވެގެްނވާ  އެމީހުން  ހަމަކަަށވަރުނ.         =  ްަކލޭގެފާނަށ 

 .ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗަށް       =ިތަކެްއޗަށާއި ބާަވއިލެްއވުނު ކުީރގައި ކަލޭގެާފނުންގެ އަދ.   

 .އެދޭ އެމީހުން  =        = ްހޯދުމަށް ނިޔާ –/ ހޯދަިއަގތުމަށް حكم އެމީހުނ.        = ُطَاُغْوت 

  .ގެފަރާތުން   = ިައމުރުވެވިގެްނވެއެވެ އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުން އަދ.       = ެއަށް  طَاُغْوتُ  އ 

 .ެދކޮޅުހެދުމަށް/  ކާފަރުވުމަށް        =ިއެދެނީ އާ شيطان ައދ     = ްއެީމހުނ 

 .މަގުފުރައްދައިލާެށވެ      =  ުމަގުފުެރއްދުމަކުން ދުރ.         = ިއެމީހުންަނށް  އަދ 

 .ބުނެވިއްޖެއްޔާ  = ްއަންނާށޭ ަކލޭމެނ.!            =ގަިއވާ  قرآن. )ަތކެއްޗަށް ާބވައިެލއްވި الّلو 

 (އެއްޗެއްބަލަން      = ި(ަބލާށާ ވިދާޅުވާއެއްޗަކަށް ރަޫސލާ ) އަށާއި އާ رسرول އަދ      = منافق 

 ވެގަންނަތަްނ   َمَنعَ  ދުުރވެ ަކލޭގެފާނުގެަފރާތުން =   .ދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ  ން ކަޭލގެފާނު

   =ްނޑައެޅިގެނ   .ދުރުވުމަކުން ކަ         =ެނޑައެޅިގެން  ފަހ  އެމީހުންނަށްކަ

 ؟ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ ދެންވާނީ  ޖެހިއްޖެްއޔާ އެއް  ُمٍصْيَبة    = ެިއސްކޮށްފަިއވާ  އަތްތައް އެީމހުންގ 
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  .(ފާފައިން ުކރި) ކަންތަކުން  = ްައއިސް  އަިރހަށް  ކަލޭެގފާނުންގެ އެމީހުން ދެނ.      =  ްއެމީުހނ 

  .(ކުރާެނއެވެ ދޮުގހުވައި . )ހުވައިުކރާނެއެވެ ގަންދީ الّلو      =ްم ގެފަރާތުން طَاُغوت. )ނޭދެމެވެ އަުހރެމެނ  حك

  .(ނޭދެމެވެ ހޯދައިގަތުމުގައި    =ުގޮްތމެނުވީ ހަމަރަނގަޅ.        =ިއެއްބަްސވެ  ދެފަރާތް އަދ 

 .ހަމަޖެހުންމެނުވީ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 އަދި  !ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ އާއަށް رسول ކަލޭމެން އަދި !ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ އަށް الّلو !މީހުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ (59)

 الّلو އެއީ . ެއއްވެެއވެ شرط ދެތިން ކިޔަމަންވުމުގައި ެވރިްނނަށް( )!ކިޔަމަްނވާށެވެ) ވެސްެވރިންނަށް ކަންކަމުގެ  ކަލޭމެންގެ
 ކުރާކަމަކަށް  މަންފާ ންނަށް مسلم - ުކރުން حكم ޭއނާ އަށް  َعْدل – ނުކުރުން  އަމުރު  އޭނާ  ކަަމކަށް ުއރެދެވޭ އަށް

 ގައި  حالت އެނޫން. ކިޔަމަންވުމެއްނެތެވެ އަމުރަށް އެ އަމުރުުކރިަޔސް އޭނާ ކަމަކަށް  އުރެެދވޭ  އަށް الّلو ފަހެ – އަމުރުކުރުން 
 .( ެއވެ واجب ކިޔަމަންވުން އޭނާއަށް

 ކަލޭެމން  ވަްނޏާ އަަރއިރުން ދެބަސްވެ( ގެކަަމކާމެދު دين ކޮށް خاصّ ) ކަމަކާމެދު ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ދެންފަހެ
 ގޮތަކަށް  ޭއގައިވާ !ހަދާށެވެ ެއއޮތްގޮތަކަށް ބަލައި ޮއތްގޮތެއް ެއކަން ފޮތުގައި ގެ الّلو އެަބހީ) !ރައްުދކުރާށެވެ އަށް الّلو އެކަމެއް
 އެގޮތަށް  ބަަލއި ވިދާޅުވިގޮެތއް وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول އެކަމުގައި  އެބަހީ) !ަރއްދުކުރާެށވެ އަށް އާ  رسول އަދި.( ހަދާށެވެ
 އަށް  آخرة އަށާއި الّلو އެބަހީ. )އީމާންވެގެންވަންާޏއެވެ ދުވަަހށް آخرة އަށާއި  الّلو ަކލޭމެން ހަދަންޖެހެނީ އެހެން( !ހަދާށެވެ

 حديث އާއި قرآن. ވާގޮތަށެވެ ގައި سّنة އާގެ رسول ފޮތާއި ގެ  الّلو ުކރަންވާނީ ުހރިހާކަމެއް ގެ دين ބަޔަކުިވއްޔާ އީމާންވެގެންވާ
 އާގެ  رسول އަދި. ފުޅެއްނޫނެވެ أمر ގެ الّلو އަޅުކަންކުރުމީ ައށް مذىب. އޮތްގޮތަކަށްނޫނެވެ ެއއްގައި مذىب. ފެންނަގޮތަށެވެ ން

 ( އޮޅުމެކެވެ. ައރަިއގެންއުޅޭ އެއީ. ނޫނެވެ އަުމރެއްވެސް  ެއއްގެ إمام އެއްގެ  مذىب އަދި. އަމުރުފުޅެއްނޫނެވެ

 . ހެޮޔގޮތެވެ އެންމެ ވުމުގެ  رجوع އަށް  حقّ  އަދި. ޮގތެވެ ރަނގަޅު އެންމެހެޔޮ  ެއއީ ހެދުން ގައިާވގޮތަށް أصل އެދެ ދެންފަހެ

 ުކރީގައި  ކަޭލގެފާނުންގެ އަދި  ތަކެއްޗަާށއި ބާވަިއލެްއވި ކަޭލގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން ( !އެވެ الّلو رسول އޭ)  (60)
 އެެދނީ  އެ އެީމހުން ؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ ކަލޭގެފާނު ބަަޔކަށް ހީކުރާ ކަމުގައި އީމާންވެގެްނވާ ތަކެއްޗަްށވެސް ބާވައިލެްއވި

. ކާފަރުވާެށވެ އަށް طاغوت ވެވިގެްނވަނީ أَْمرُ  ެއމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ހޯދުމަށެވެ حكم ފަރާތުން ގެ طاغوت
. މަގުުފރައްދަިއލާށެވެ  މަގުފުރެދުމަކުން ދުރު ވަރަށް އެމީުހން އެދެނީ އާ شيطان އަދި. ނުހޯދުމަށެވެ حكم އޭގެފަރާތުން
 . އޮޅުވައިލާށެވެ

 ދަމާއަންނާށޭ  ކުރަން  حكم ވިދާޅުވާގޮތަކަށް  އާ  رسول އަދި  ފޮތުަގއިވާގޮތަށާއި  ގެ  الّلو ކަލޭމެްނގެ އެމީހުންނަށް  އަދި (61)
 . މަނާެވގަންނާތީއެވެ ުދރުވެ ކަލޭގެފާނާއި ންގެމީުހން منافق އެ  ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ ަކލޭގެފާނު ބުނެވިއްޖެއްޔާ

 ސަބަުބން  ހޯދުުމގެ حكم ގެފަރާތުން  طاغوت ެއބަހީ) ސަބަބުން ކަންތަކުގެ  އިްސކޮށްފައިވާ  އަތްތައް  އެމީހުންގެ  ފަހެ (62)
 ގަންދީ  الّلو އައިސް  ައރިހަށް  ކަލޭގެފާނުންގެ  އެމީހުން ދެން  އަތުވެއްޖެއްޔާ  އެމީހުނަށް ކޯާފއެއް ގެ الّلو( ފާފަވެރިވެގެން
 އަދި  ގޮތްމެނުވީ ހަމަރަނގަޅު( ހޯދުމުގައި حكم ގެފަރާތުން طاغوت އެބަހީ) އެކަމުަގއި އަުހރެމެން. ބުނާނެެއވެ ހުވައިކޮށްފައި

 .ނޭދެމެވެ ހަމަޖެހުންމެނުވީ އެއްބަސްވެ  ދެފަރާތް
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ްނޑައެޅިގެނ  .އެއީ އެމީހުން ކަ    = ބައެެކވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّلو.       = 

 .ތަކެތި ހިތްތަުކގައިވާ  އެމީހުންގެ      = ެވަޑައިގަންަނވާށެވެ އެނުބރި ކިބައިން އެމީހުންގެ ަކޭލގެފާނު ފަހ! 
  !.ފާރަނުލައްވާެށވެ އެމީހުންނަށް  = ިދެއްވާށެވެ نصيحة!.ދެއްވާށެވެ وعظ އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނު އަދ.!    

  = ިވިދާޅުވާށެވެ އެމީހުންނަށް  ަކލޭގެފާނު އަދ.!       = (ްނުލައި އެހެންީމހުނ )ާއެމީހުންނަށް ހަމަސީދ  /
   .ަގއި حقّ  ތަކުގެ نفس އެމީހުންގެ ނުވަތަ   = ަބަސްފުޅު ތެރި باَلَغة އަސަރުުކރާފަދ.        

  = ިނުފޮނުއްވަމެވެ ބޭަކލަކު رسول އެްއވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ.          = ގެ  الّلو 

 .މެނުވީ ކިޔަމަންވުމަށް އެބޭކަލަކަށް އިޒުނަފުޅުން    = ިަްއެީމހުނ ހަމަކަށަވަރުން އަދ        =

  ހިނދު  އަނިޔާެވރިވީ ނަފުސުތަކަށް އެމީހުންގެ އެމީހުން   = ްައއިނަމަ ައރިހަށް ކަޭލގެފާނުންގެ އެމީހުނ. 

        = ްއެދެފި. ފާފަފުއްެސވުމަށް ގައި حضرة ގެ الّلو އެމީހުން ދެނ          =  ައިދ

. ދެކޭނީ الّلو އެމީހުން = ހަމަކަށަވަރުން   އާ އެދިވަޑަިއގެންފިނަމަ. رسولއެމީހުންގެ ފާފަފުއްސެވުމަށް 

 (އެނގޭނީ އެމީހުންނަށް އާއިމެދު الّلو)      =ކަމުގަެއވެ ބޮޑުކަލަކު  ލެއްވުން  رمحة ކުަރއްވާ قبول توبة.  

    = ެނުވެެއވެ އީމާން އެމީހުން. ކުރަްއވައެވެ وحى ހުަވއި ގަންދެއްވައި َربّ  ކަލޭގެފާނުންގ.   

     =ީދާންދެން ހަދައިފުމަށް އެމީހުން މީހަކުކަުމގައި ކުރާ حكم އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނ.         = 

 .ނުދެކޭ އެމީހުން  ދެން =     .ކަންކަމުގައި ވެވޭ އަރަިއރުން އަދި ދެބަސްވެވޭ  އެމީހުންގެމެދުގައި       

    = ެ(ިހތްބަރުކަމެއް. )ދަިތކަމެއް އެއްވެސް ތަކުގައި نفس އެމީހުންގ      = ުކުެރްއވި  ކަލޭގެފާނ 

 .ައކާއިމެދު حكم. / ނިޔާޔަކާމެދު     = ިވެ  قبول ައހައި ބޭރުފުށުން އެތެރެފުށާ  އަދ 

  .ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައުމަށްދާންދެން          = ިއެމީހުްނގެމައްަޗށް  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަދ 

 .ުކރެއްެވވިނަމަ فرض/  ލިއުއްެވވިނަމަ      = ްުކރާށެވެ قتل !ަމރާށެވެ ތައް نفس ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެނ.!  

   =  ަނުކުންނާށެވެ ަކލޭމެން ނުވަތ.!     =ެގެދޮރުތަކުން ޮގވަތި ަކލޭެމންގ.     = ްެއކަން  އެީމހުނ 

   .ނުކުރީހެވެ   =ްމެނުވީ މަދުބަޔަކު އެމީހުންގެތެެރއިނ.      = ިހަމަކަށަަވުރން  އަދ 

 .އެމީހުންކުރިނަމަ    = ް(ިކޔަމަންވުމެވެ އަށް الّلو އެއީ) .ދެވޭކަންތައް وعظ އެމީހުންަނށް އެކަމަކުނ. 

     = ަހެޮޔެވގެންވީހެވެ އެމީހުންނަށް އެކަން ކަށަވަރުންހަމ.      =ި( ކަން إْيان) އަދ
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 .މާގަދަވީެހވެ ސާބިތުވުން      = ިއެމީހުންނަށްދެއްީވހެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަަކށަވަރުން ޭއރުން އަދ. 

   = ެން حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގ.         =ާދަރުމަ ބޮޑުވެގެންވ.      = ިައދ 

 .ދެްއކެވީހެވެ ތެދުމަގު  އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން        = ާސީދާވެގެންވ 

  .ތެދުމަގަށް

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( ކަމުގެ  نفاق ލެނބުމާއި ުދރަށް އާއި حقّ ) ހިތްތަކުގަިއވާ އެމީހުންގެ( ންނަކީ منافق އެ އެބަހީ) އެމީހުންނަކީ (63)

 ކިބަިއން  އެީމހުންގެ ނުބަްއލަވައި ކަންތަކަށް އެމީހުންކުރާ ކަޭލގެފާނު ފަހެ. ބައެެކވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّلو ތަކެތި އެންމެހައި
 ހަމައެަކނި  ުނލައި އެހެންމީހުންނާއި  އަދި  !ދެއްވާށެވެ  نصيحة އާއި  وعظ އެމީހުންނަށް  އަދި  !އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ 

 ބަސްުފޅު  ެތރި بالغة އަސަރުުކރާފަދަ އެމީހުންނަށް ކަލޭެގފާނު ަގއި حقّ  ތަުކގެ نفس އެމީހުންގެ  ނުވަތަ /  އެމީހުންނަށް
 . ވިދާޅުވާށެވެ

 އެބޭކަލަަކށް  އިޒުނަފުޅަށް ގެ الّلو ބޭކަލަކު رسول ެއއްވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި( !އެވެ الّلو رسول އޭ)  (64)
 ަކލޭގެފާނަށް . ޭބކަލެެކވެ رسول އެފަދަ ތިޔައީ  ކަޭލެގފާނުވެސް. )ނުފޮނުްއވަމެވެ މެނުވީ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް  މީސްތަކުން

 ައށް  حكم ފަރާތުން  ގެطاغوت ) އެީމހުން އަދި.( ވެފަެއވެ فرض ގެމީހުންނަށް قوم ަކލޭގެފާނުންގެ ކިޔަމަންވުންވަނީ
 ެދން  އަިރހަށްއައިސް ކަޭލގެފާނުންގެ އެީމހުން އަނިޔާެވރިވީހިނދު ތަކަށް نفس އަމިއްލަ  އެމީހުްނގެ( ސަބަބުން އެދިގަތުމުގެ
 އާ  رسول ފާފަފުއްސަަވއިދެއްވުމަށް އެމީހުންގެ އަދި ެއދި އެމީހުން ގައި  حضرة ގެ الّلو ފުއްސެވުމަށް ފާފަ އެމީހުންގެ

. ދެކޭނެއެވެ އެމީހުން ލަްއވާކަަލކުކަމުގައި رمحة ިގނަގިނައިން ބޮޑު ެލއްވުން توبة އީ الّلو ހަަމކަށަވަރުން އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ
 .( އެނގޭނެެއވެ ރަނގަޅަށް އެކަން އެމީހުންނަށް)

 ްتوبة އެދި  ފުއްެސވުމަށް އެފާފަ ގައި  حضرة ގެ الّلو ފާފައެއްުކރެވުނަސް  ކިތަންމެބޮޑު މިދަލީުލކުރަނީ  މިއާޔަތުނ 
 . أعلم والّلو ފުއްސަަވއިފާނޭކަމެވެ. ފަރާތަކަށް  އިރާަދކުރެްއވި އެކަލާނގެ  އެކަމެއް ވެއްޖެނަމަ

 އެންމެންގެ  އެަބހީ) އެމީހުންގެމެދުަގއި: ކުަރއްަވނީ وحى ހުވައި  ގަންދެްއވައި  ربّ  ކަޭލގެފާނުންގެ ފަހެ (65)
 އަދި ، ހަދައި ކަޭލގެފާނު ކުރާމީހަކުކަމުގައި حكم އެީމހުްނނަށް ެވވޭކަންކަމުގައި ައރައިރުން ދެބަސްވެވި( މެދުގައިވެސް
 އެއްވެސް  ހިތުަގއި އެމީހުންގެ ( ހިތްހަމަެޖހި އެމީހުން ) ނިާޔއަކާއިެމދު ުކރެއްވި  އަާކއިމެދު حكم އެުކރެްއވި ދެން  ކަލޭގެފާނު
 އެމީުހން  ކިޔަމަންތެރިެވއްޖައުމަށްދާން ވެ قبول ރުހި އެީމހުން ބޭރުފުށުން އެެތރެފުށާއި ހިތްަބރުވުމެއްނެތި ނުރުހުމެއް

 . އީމާންނުވެއެވެ
 ެގެ މީހާ  ހިތްހަމަނުޖެހުނު ައކަށް حكم އިްސލާްމދީނުގެ. މައްސަަލއެކެވެ ަވރަށްބޮޑު މިއީ . ދަންނަވަންތޯއެވ 

 تنفيذ ތަެކއްހަދައި حكم ެއހެން ކަމުނުގޮްސގެން ތައް حكم ދީުނގެ އެހެންީވއިރު. ނެތެވެ ަސލާމަތަކުން އީމާކަންވެސް
 ހަތްވަނަ . ޖަވާބުދޭންޖެހޭކަެމއްވެސްނޫނެވެ މީހަކު  ިމއަކީ ؟ކޮަބއިތޯއެވެ  ައކީ خيال ތިޔަބޭފުޅުންގެ  ކުރާމީހުންނާމެދު

. އީމާންނުާވކަމަށެވެ އެމީހުން ކުަރއްވަނީ وحى އެ  ގަްނދެއްވައި الّلو. ާބވައިަލއްވާފައެވެ جواب ޭއގެ އެވަނީ މަތިން އުޑުގެވެސް
 . އިނގޭތޯއެވެ ުނަވދެނުދާނެ ގެތެރެއަށް حكم މި ަތއް قانون َوْضِعى ދިމާނުވާ އިސްލާމްދީނާއި

 އެީމހުން ( އެދުނުމީހުންނަށް ހޯދުމަށް حكم ގެ طَاُغوت އެބަހީ ) އެމީހުންގެަމއްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި (66)
 فرض ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދިއުމަށް ނުކުމެގެން ގޯތިެގދޮރުތަކުން އެމީހުންގެ އެީމހުން ނުވަތަ މެރުމަށް ތައް نفس އެމީހުންގެ
ނޑައެޅުއްވިނަމަ ކުރައްވާ   نصيحة އިއާ وعظ އެމީހުންނަށް  އަދި . އެކަންނުުކރީހެވެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ  ޭއގެ ހަމަކަށަަވރުން ކަ
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( މަނާެވގަތްނަމަ އެީމހުން ކަންތަކުން މަނާކުރެވުނު  އެމީުހންނަށް ކިޔަމަންވެ އަށް الّلو އެަބހީ) އެމީހުންުކރިނަމަ ކަންތައް  ދެވޭ
 .މާގަަދވީހެވެ ސާބިތުވުމުގެގޮތުން އީމާންަކން އަދި. އެކަްނހެޔޮވެގެްނވެއެވެ އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން

 . ހުށީމެވެ ެދއްވާ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދަރުމަ ބޮޑުވެގެްނވާ އެީމހުންނަށް ން حضرة ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އޭރުން އަދި (67)

 .ހުށީމެވެ މަގުދައްކަވާ  އެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ތެދުމަގަށް ސީދާވެގެްނވާ ހަމަކަށަަވރުން އަދި (68)

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =ި(!ދަންނައެވެ . )ކިަޔމަންތެރިވެއްޖެމީހުން އާއަށް  رسول އަާށއި الّلو އަދ     =  ެަފހ 

   .އެމީހުންވަނީ        =ްއެކުަގއެވެ ޭބކަލުންނާ ެލއްވި نعمة الّلو އެބޭަކލުންގެމަްއަޗށ.      

  = ިންުކރެން صّديق ނަބީބޭަކލުންނާއ.        =ިމާތްމީހުްނކުރެ صاحل ންނާއި  شهيد އަދ. 

   = ިރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ އަދ.          = ްއެުކވެއުޅުން އެބޭކަލުންނާ /  އެީމހުން އެކުވެރިްނގެގޮތުނ .

         = ެމާތްކަމެވެ. ވަންތަކަމެވެ فضل ދެްއވާ الّلو އެމާްތކަމަކީ/  ވަންތަކަމަކީ فضل އ.     

       =ިއަޅުންނާ  ިކޔަމަންތެރިވާ އެބަހީ. )ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ الّلو ކަލެއްގެގޮތުން ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދ 

 .(ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ެއކަލާނގެ  އަޅުން ނުކިޔަމަންތެރި    =  ޭވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ إْيان އ.!  

    =ެ(!ހިފާށެވެ  ހަތިޔާރުަތއް ރައްކައުެތރިވެވޭ) !ހިފާށެވެ  ރައްކާެތރިކަމުގައި  ކަލޭމެންކަލޭމެންގ       

  !.ނުކުންނާށެވެ ހަނގުރާމައަށް ކަލޭމެން އަށް مجاعة مجاعة ދެން =       = ައެންމެން ކަލޭމެން ނުވަތ 

 !.ނުކުންނާށެވެ ހަނގުރާމައަށް( އާއިއެކު އާ رسول)    = ިކަލޭމެންގެެތރޭގައިެވއެވެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ.   

     =ްނޑައެޅިގެނ  .(ންނެވެ منافق ެއއީ. )ބަރުެހލިވާމީހުން ލަސްވެ  ހަމަކަ        =  ެދެންަފހ 

   .ެޖހިއްޖެއްޔާ އެއް مصيبة ކަލޭމެނަށް         = ާނުގޮސް  ހަނުގރާމައަށް ަކލޭގެ منافق. )ބުނާނެއެވެ އޭނ 

    .ދެއްވައިފިއެވެ نعمة އަުހރެންގެމައްޗަށް  الّلو ހަމަކަށަަވރުން.( ހުރެބުނާނެއެވެ  = ްއަހުރެނ 

 .ސަބަބުންނެވެ  ނުވިކަމުގެ އެމީހުންނާއެކު    =ހަނގުރާމައަށް ) ވީމީހުންގެތެރެއިން حاضر 

 .(ދިޔަމީހުންގެތެރެއިން      = ިމުދަެލއް  غنيمة. )ދިމާވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުކަމެއް ކަލޭމެނަށް އަދ 

  (ލިބިއްޖެއްޔާ   = ން حضرة ގެ  الّلو.   = ްބުނާނެއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުނ .      =
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  .ނުވާކަހަަލއެވެ    = ާލޯބިވެރިކަމެއް  ގުޅުމެއް އެއްވެސް ދެމެދު އޭނާޔާ ކަލޭމެންނ.       

  = ްރަނގަޅުވީސްހެއްެޔވެ ކޮންފަދަ އެމީހުނާއެުކވީނަމަ އަހުރެންވެސ.    = ެއަހުރެންެވސް  އޭރުން ފަހ 

  (ލިިބގަންނަން غنيمة) ނަސީބުލިބިގަންނަން    = ާނަސީބަކުން ބޮޑުވެގެންވ.            

   !.ހަނގުރާމަުކރާހުށިކަެމވެ ގެމަގުގައި الّلو ފަހެ =         =ެވިއްކަިއލާމީހުން حياة ދުނިޔޭގ. 

     = ަދރުމަޔަށް ާއއި ثواب ގެ  آخرة/  އަށް آخرة .          = ިގެމަުގަގއި  الّلو އަދ 

 .ހަނގުރާމަުކރާމީހާ        =ެނަސީބުލިުބނު /  ލިބުނު  فتح ގަދަވެ އޭނާ ނުވަތަ ( ވި شهيد) މަުރވި އޭނާ ފަހ 

  (ކޮންމެގޮތަކުންވެސް މިދެގޮތުންކުރެ)    = ެ(ދުވަހުން  قيامة) އޭނާއަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިކަންހުރެ  ފަހ  

 .ދެއްވާހުށީމެވެ        =ާދަރުމަެއއް ބޮޑުވެގެްނވ.  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 قيامة) އެީމހުންވާހުށީ  ހަމަކަށަވަރުން .( ދަްނނައެވެ) ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހުން ާއއަށް رسول އަށާއި  الّلو އަދި (69)
حل އަދި ންނާ شهيد ންނާއި  صّديق ޭބކަލުންނާ نىب ބޭކަލުންކަުމގަިއވާ ލެއްވި  نعمة އެބޭކަލުްނގެމައްޗަށް  الّلو( ދުވަހުން  صا

 . ރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ އެބޭަކލުން އެުކވެރިްނގެޮގތުގައިވުމަށް އަދި.( ުސވަރުޭގގައެވެ. )އެކުގަެއވެ މާތްމީހުންނާއި

 الّلو ގޮތުން ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ އަދި. ދެްއވުމެކެވެ ންދެއްވާ حضرة ގެ الّلو ވަންތަކަމަކީ فضل އެ އެމާތްކަމާއި (70)
 .(ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ މޮޅަށް އެަކލާނގެ އަޅުން ނުކިޔަމަްނތެރި އަޅުންނާއި ިކޔަމަންތެރިވާ އެބަހީ. )ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

 ހަތިާޔރު  ހަނގުރާމަިއގެ) !ހިފާެށވެ  ރަްއކާެތރިކަމުގައި ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެން !މީސްތަކުންނޭވެ  އީމާންވެއްޖެ އޭ (71)
 ެއކު  އާއި  رسول) އެންމެން ކަލޭމެން ނުވަތަ !ނުކުންނާށެވެ ހަނުގރާމައަށް ކަލޭމެން  އަށް مجاعة  مجاعة ދެން އަދި( !ހިފާށެވެ 

 ( !ދިމާކުރާށެވެ  ންނާ َعُدوّ ) !ނުކުންނާށެވެ  ހަނގުރާމައަށް ( އަރިުހގައި އެކަލޭގެފާނު

 ަބރުެހލިވެފަިއވާ  ލަްސވެ ނުކުތުން  ނުވަތަ ނުނުުކމެ ހަނގުރާމައަށް  ކަލޭމެންގެެތރޭގައި  ހަމަކަަށވަރުން  އަދި (72)
 ދިޔަ  ހަނުގރާމައަށް ތިބުމާެއކު ނުގޮސް ހަނގުރާމައަށް  އެމީުހން. ންނެވެ منافق ހެދިގެްނއުޅޭ ންނަށް مؤمن އެއީ. )މީހުންވެއެވެ

 منافق އެ . ބުނާެނއެވެ އެމީހުން މެދުވެިރވެއްޖެއްޔާ  ދެަރގޮތެއް ދިމާވެ އެއް  ُمِصْيَبة ންނަށް مؤمن ކަލޭމެން އެބަހީ ( ންނަށް مؤمن
 ައށް  ميدان ހަނުގރާމައިގެ  – ނުވުމުން حاضر އެަތނަށް އެމީހުންނާެއކު އަުހރެން ހަމަކަަށވަރުން. ބުނާނެއެވެ ން

 .(ދިމާނުވިއެވެ އަުހރެންނަށް ެދަރގޮތް އެފަދަ. )ަލއްވައިފިެއވެ نعمة އަުހރެންނަށް الّلو ނުދެވުނުކަމުން

وّ  ލިބިއްޖެއްޔާ ވަންތަކަމެއް َفْضلَ  ން حضرة ގެ  الّلو( ންނަށް مؤمن ދިޔަ  ހަނުގރާމައަށް އެަބހީ) ކަލޭމެންނަށް އަދި (73)  َعُد
 ލޯބިެވރިކަމެއް  ގުޅުމެއް އެއްވެސް އަމުދުން ދެމެދު އޭނާޔާ ކަލޭމެންނާ( – ލިބިއްެޖއްޔާ މުދަލެއް ِغِنْيَمة އަތުން ންގެ

 ޭއުރން  ފަހެ ؟ރަނގަޅުވީްސހެއްޔެވެ  ކޮންފަދަ އެީމހުންނާއެކުވީނަމަ އަަހރެންވެސް. ބުނާނެއެވެ އޭނާ އެހިނދު ).ނެތްފަދައެވެ
 .ލިބުނީެހވެ ނަސީބު ނަސީބުން ބޮޑުވެގެން  އަހުރެންނަށް

 ގެމަގުަގއި الّلو  އެމީހާ ވިއްކަިއލާމީހާ ޙަޔާތް އެމީާހގެދުނިޭޔގެ އެމީހާ  އަށްއެިދގެންثواب  ދަރުަމޔާ ގެآخرة  ފަހެ (74)
 ގެމަުގަގއި الّلو  އެދޭމީހާثواب  ދަރުމަޔާ  ގެآخرة  ބަދަލުަގއި ގެ حياة  ދުނިޭޔގެ އެބަހީ) !ހަނގުރާމަުކރާހުށިކަމެވެ 

 އަދި  ވެގެންދިޔަޔަސްشهيد  މަރުވެ ހަނގުރާމައިަގއި ޭއނާ ހަނުގރާމަކުރާީމހާ ގެމަގުގައިالّلو  އަދި( !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ 
 ނިކަންހުރެ ( ކޮންމެގޮތެއްދިމާިވޔަސް މިދެގޮތުންކުރެ) ލިބުނަސް قتح  ނަސީބުލިބި ގަދަވެ އަތުން ންގެَعُدّو  ނުވަތަ

 .ދެއްވާހުށީމެވެ ދަރުމަ  ބޮޑުެވގެންވާ އޭނާޔަށް( ދުަވހުންقيامة ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ި؟ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ ހަނގުާރމަނުކުރާންވީ( !ންނޭވެ  مؤمن އޭ ) ަކލޭމެން އަދ       = الّلو

 ކުރިެއރުވުމަށް.( دينގެމަގުގައި. )އެަކލާނގެ      =  ާަގއިތިބި އިސްލާމުން  حالދެރަ ނިކަމެތިންވ 

   = ްފިރިހެނުންގެ ތެރެއިނ      =  އަދިއަންހެނުންގެެތރެއިންނާ އަިދ

 އެމީހުން ދަންނަވަނީއެވެ. =   ކުދިންގެތެރެއިން.      =  ެއެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ! 

 !  އަޅަމެން ނެރެދެއްވާނދޭވެ      =  ިއިން( مّكةމިރަުށން )މ       =  ެأىلއެރަުށގ 

 ވެރިން އަނިާޔވެިރވެގެންވާ.     =  ެއަދި އަޅަެމންނަށް ލައްވައިެދއްވާނދޭވ!       = 

 އަކު / ަސހަރޯެވރިއަކު. َوَلَّ ން  حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ      =  ޭއަދި އަޅަމެނަށް ލައްވައިދެއްވާނދ 

     =  ވެިރއަކު. نصرން  حضرةއިބަަރސްކަލާނެގ   =  އީމާންީވ

 މީސްތަކުން.        = ގެމަގުގަިއ ަހނގުރާމަކުެރއެވެ. الّلو    =  އަދި ކާފަރުީވ

 މީސްތަކުން.         =  ގެމަގުަގއި ހަނގުރާމަ ކުރެެއވެ. طَاُغوتُ އެމީހުްނ   = 

 ހަނގުރާމަުކރާށެވެ.ކަލޭމެން( !ންނޭވެ  مؤمنއޭ (ފަހެ          = ންނާިއ / އޭނާެގ  َوَِلُّ އާގެ  َشْيطَان

 ސަހަރޯެވރިންނާއި.       =  ްއާެގ ރޭވުްނ / އޭާނގެ މަަކރު. َشْيطَانހަމަކަށަަވރުނ       

 = .ެދެރަނިކަމެތި އެއްޗެްއކަމުގައިިވއެވ     =ު؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ ަކލޭގެފާނ         = 

  .މީހުންނަށް އެބުނެވުނު އެމީހުންނަށް    =ްހަނގުރާމަނުޮކށް . )ހުއްުޓވާށެވެ އަތްތައް  ކަލޭމެންގެ ކަޭލމެނ 

  (ތިބޭށޭ!    =ި1ކުރާެށވެقائم  ނަމާދު ަކލޭމެން އަދ      =ިޒަކާތްދޭށެވެ ަކލޭމެން އަދ.!   

     = ެުކރެވުުނހިނދު فرض  އެމީހުްނގެމައްޗަށް ދެންފަހ.    = ަހަނުގރާމ .       = ްއެަހއިުރނ 

  .ެއއްގެބަޔަކުمجاعة  އޭގެތެރެއިން      =ެބިރުގަންނަނީެއވެ މީސްަތކުންދެކ.      =  އަށް الّلو 

   .ބިރުގަންނަފަދައިން     =ަބޮޑުބިރަކުން އެއަްށވުެރވެސް ނުވަތ.      =ިއެމީހުން  އަދ 

  !އެވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ        =ްކުރެއްވީ فرض  ހަނގުރާމަ އަޅަމެންގެމައްޗަށ 

   ؟ކީއްވެގެންތޯެއވެ     =ް(؟ކީއްވެޯތއެވެ ފަސްނުުކރެއްވީ  އަޅަމެން. )ފަސްކުރެްއވިަނމައެވެ އަޅަމެނ    
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     = ްކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް މުއްދަތަކަށް ގާތ.    =ުވިދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނ         = ެދުނިޔޭގ 

 .މަދެވެ ދާދި  ަތކެތި އަރާމާއި    = ިހެޮޔވެގެންވެެއވެآخرة  އަދ.     =  ވެރިވީީމހަކަށްتقوى.  

      = ިَلة  އަދ   .ނުވެވޭނެެއވެ އަނިޔާ އެމީހުްނނަށް މިންަވރުވެސް  ެއއްގެَفِتي ْ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ނިކަމެތި ( ތިބި ގައި مّكة )؟ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ ނުުކރާްނވީ ހަނުގރާމަ ގެމަުގގައި الّلو  ންނޭވެ!( ަކލޭމެންمؤمن  އޭ)  (75)

 !އެވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. އެދަންނަވަނީއެވެ އަށްرّب  އެމީުހންގެ މިއެންމެން ކުޑަކުދިން އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި
 ން حضرة  އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި !ނެރެދެއްވާނދޭވެ އަޅަމެން( އިންمّكة ) ރަށުން މިވާ އަނިޔާެވރިެވގެން ވެރިންأىل  މިރަށުގެ

  !ަލއްވާނދޭވެ ވެރިައކުنصر  އަޅަމެނަށް ންحضرة  އިބަަރސްކަާލނގެ އަދި !ލައްަވއިދެއްވާށެވެ ސަހަރޯެވރިއަކު އަޅަމެނަށް

 ެއަށް ىجرة  އަށްمدينة  އަނިާޔވެރިކަމުން ކާަފރުންގެ. ެއވެدعاء  ނިކަމެތިންގެ ގައިތިބިمّكة  ޭއރު މިއީ. ދަންނައެވ 
ނޑުމެންނަށް މިއަދު. އެވެدعاء  ނިކަމެތިންގެ ނުދެވިތިބި  އާޭދުހގެ  އަަސރުގަދަ މިފަދަ ރަށްރަަށކުން ކިތައްމެ މިއިވެނީ އަޅުގަ
 ސޫދާުނގެ  ހަބްްޝކަރަޔާ . އަޑެވެ ގެ عراق . އަޑެވެ ގެ فلسطٌن . ރަށެކެވެ ކިތައްމެ. ނޫނެވެ ެދރަށެއް  ެއއްރަށެއް . އަޑުތަކެވެ

 ގެ الّلو . ބަަޔކަށެވެ ނުކުންނާނެ އަށްميدان  ެއހީތެރިވުމަށް އެމިސްކީނުންނަށް. އަޑެވެ ންގެمؤمن  މުޅިދުނިޔޭގެ. އަޑެވެ
 އެޔަކަށް . ެއވެثواب  އެދަރުމަޔާ ހަމަ ؟ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ ނުުކރާންވީ ހަނގުރާމަ. އެދީނެވެ. ެއވެالّلو  އެ ހަމަ. މަގުގައެވެ

 ދުންަޔވީ  އަުހރެމެން. ރޮނީެއވެ ންمسلم  އާއިإسالم دين . ާއޔަތްތަކެވެعاّم  މިއީ އާޔަތްަތއް. ބަދަލެއްނެތެވެ
 ކުެރްއވި الّلو حرام . ލަވަތަެކވެ ެއހަނދާނުގެ ބައިބަލާދިއުމާ. ވާދެމުމެވެ ބޮޑުބެރުޖެހުމާ. ވެފައެވެغرق  މުނިފޫހިވިލުވުންތަުކގައި

والّلو  ؟ކަމުދާނެބާވައެވެ ވަންނާން  ައހުރެމެން ހަމަ ންދިޔަސުަވރުގެއަށްمؤمن  ޭއރުތިބި. ގަނީެއވެމަޖާނަ ހޭބޯާނރާ ކަންކަމުގައި
 ادل تعان 

 މަގުގައި  ގެطَاُغوت  މީސްތަކުން ކާފަރުވީ ައދި. ކުެރއެވެ ހަނުގރާމަ ގެމަގުގައިالّلو  މީސްތަކުން އީމާންވީ (76)
ِوَِلُّ  އޭނާގެ . މީހުންނެވެ ވާتبع  އޭާނޔާ ހަނގުރާމަުކރާނީ އެމަގުގައި . ގެަމގެވެشيطان  ގެމަގަކީ طاغوت . )ުކރެެއވެ ހަނގުރާމަ

 !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ  ަކލޭމެން އިދިކޮޅަށް ވެރިންނާއިنصر  ގެشيطان  !ންނޭވެمؤمن  އޭ.( ެވރިންނެވެنصر  އޭނާގެ. ންނެވެ
 . އެއްެޗއްކަމުގަިއވިެއވެ ދެރަިނކަމެތި ޭރވުމަކީ ގެشيطان ހަމަކަށަވަރުން

 އަދި  ުހއްޓައިލާށޭ އަތްތައް ކަލޭމެންގެ( ނުކޮށް ހަނގުރާމަ) ކަލޭމެން އެބައިމީހުންނަށް( !އެވެرسول الّلو  އޭ)  (77)
 ؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ  ކަލޭގެފާނު  މީހުންނަށް އެންގުނު  މިހެން ، ޒަކާތްދޭށޭ ކަލޭމެން އަދި ުކރާށޭ قائم  ނަމާދު ކަލޭމެން

. މީހުންެނވެ އެދުނު ުކރުމަށް ހަނުގރާމަ ންނާمشرك  މިމީހުްނނަކީ ؟ނުވިސްަނވަމުތޯއެވެ ުހރިގޮތާމެދު ކަންތައް  އެމީހުންގެ)
مجاعة  އޭގެެތރެއިން ކުެރއްވުމުންفرض  ހަނގުރާމަ އެމީހުންގެަމއްޗަށް ދެންފަހެ.( ނުކުރައްވަެއވެفرض  ހަނުގރާމަ އޭރު އަދި

 އަދި . ިބރުވެތިެވއްޖެއެވެ މީސްތަކުންދެކެ ބިރަކުން  މާގަދަ އެއަށްުވރެވެސް  ނުވަތަ ވަރަށް  ބިުރވެތިވާ އަށްالّلو  އެއްގެބަޔަކު 
مّدت  ކުޑަ ؟ކީްއވެގެންތޯއެވެ  ުކރެްއވީفرض  ހަނގުރާމަ މައްަޗށް އަޅަމެންގެ !ެއވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ އެމީހުން
 !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު ( !ެއވެرسول الّلو  އޭ. )ލަސްކޮށްެލްއވިނަމައެވެ އަޅަމެންނަށް( ނުކުަރއްވައިفرض  ހަނގުރާމަ ) އަކަށް

 ދަުރމަ  އާއި نعمة  ގެ آخرة  ީމހަކަށް ވެިރވެއްޖެتقوى  އަދި. އެތިކޮޅެެކވެ މަދު ދާދި  ަތކެއްޗަކީ  ައރާމާ ދުނިޔޭގެ
َلة  އަދި. މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ َلة . )ނުވެވޭެނއެވެ އަނިޔާ އެމީހުންނަށް މިންަވރުވެސް އެްއގެَفِتي ْ  އޮުށގެ  ނޮޅައިލީމާ  ކަުދރު: އަކީ َفِتي ْ

 .(ފަށްވަރެެކވެ ހިމަ  އިންނަ ފަރާތުގައި ފެޅުނު
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =ީކޮންމެތަނަކުންވެސް ަކލޭމެންވ.       =  ްކަލޭެމން  މަރު . )މަރުއަުތވާނެއެވެ ކަލޭމެނ 

 .މަރުވާނެެއވެ./ އަތުލާނެއެވެ    =ިކަލޭމެްނވީނަމަވެސް އަދ.          = ާގަދަވެގެްނވ 

 .ކިއްލާއެްއގައި      =ިނުވަތަ  އެއްَغِنْيَمة  ނުވަތަ އެއް فَ َتَح ) ދިމާވެއްޖެއްޔާ  ހެޮޔކަމެއް އެމީހުންނަށް އަދ 

 .ބުނެއެވެ އެމީހުން =   .(ތަނަވަސްކަމެއް       =  ީހެވެެކވެ ލިބުނު ންحضرة  ގެالّلو  މިއ.   

   = ި(ނާކާމިޔާބީއެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް. )ދިާމވެއްޖެްއޔާ ނުބައިކަމެއް އެމީހުންނަށް އަދ  = 

 .ބުނެއެވެ އެމީހުން     = ީއައިކަމެކެވެ ކަޭލގެފާނުންގެފަރާތްޕުޅުން މިއ.         = 

 .ކަންކަމެވެ ންވާ حضرة  ގެ الّلو  ުހރިހާކަަމކީވެސް !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު       =  ްމިީމހުނަށ 

  ؟މިތިބީކީއްވެފައިހެްއޔެވެ  = ްނުވެއެވެ ގާތްވެގެންވެސް  އެމީހުނ.       = ްވިްސނާ  ބަހެއ 

  .ދެނެގަތުމަށްحقيقة      =ެސަލާމަތްކަމާއި  އާއި  نعمة ގެކަމާއި ތިޔާ) ހެޮޔކަމުގެތެރެއިން  ަފހ 

 .ކޮންމެކަމަކީ ދިމާވާ  ކަލޭގެފާނަށް ( ތެެރއިން މިކަންކަމުގެ   =  ެންނެވެ حضرة ގެ  الّلو އެއީ  ފަހ.     

    =ިދިމާވާ  ކަލޭގެފާނަށް ( ކަންކަމުގެެތރެއިން  ނޭެދވޭ އަދި އުނދަުގާލއި ތަދުމަޑުކަމާއި ) ނުބައިކަމުގެެތރެއިން އަދ 

 .ކޮންމެކަމެއް   = ެ(ސަބަބުންެނވެ ފާފައިގެ. )ެގތެރެއިންނެވެ نفس ަކލޭގެފާނުންގެ އެއީ ފަހ.      =

 .ފޮނުއްވީމެވެ ކަލޭގެފާނު  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި    = ްބޭަކލަކުކަމުަގއި رسول މީސްތަކުންނަށ.   

      =  ިފުދިވޮިޑގެންވެއެވެ الّلو ހެިކވެރިައކުކަމުގައި  އަދ .         = އާއަށް  رسول 

  .މީހާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ     = ެކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއެވެ  އަށް الّلو އޭނާ ހަމަކަށަވަުރން ފަހ.     = 

 (!ދަންނައެވެ) ފުރަގަސްދީފިމީހާ އެނބުރި އަދި       = ެނުފޮނުއްވަމެވެ ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހ. 

    = ާހިސާބުކުަރްއވާ  ބަލަަހއްޓަވާ ތައް  عمل އެމީހުންުކރާ. )އެއްކަމުަގއި َحافظ އެމީހުންގެމަްއޗަށްވ 

  .(ބޭކަލަކުކަމުގައި  = ިفرض ހަނުގރާމަ އެަބހީ. )ކިޔަމަންތެިރކަމެވެ. ބުނެއެވެ އެމީހުން އަދ 

 .(ކިޔަމަންވާހުށީމެވެ ފުޅަށް أمر ކަޭލގެފާނުންގެ. ބުނެެއވެ ިބރުގަތްމީހުން މީސްތަކުންދެކެ ކުރެއްވީމާ      
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  =ެނުކުމެއްޖެއްޔާ އެމީހުން  އަިރހުން ކަލޭގެފާނުންގެ  ފަހ.        =  ްބައެއްމީުހން  އެމީހުްނގެތެރެއިނ 

ނޑު. ރޭކުރީ ނޑުގައި  ނުވަތަ) ވޭތިކުރީ  ރޭގަ  ޫނން  ވިދާޅުވާއެތި ކަލޭގެފާނު=     .(ބަދަުލކޮށްފިއެވެ  ޭރގަ

 .އެއްޗަކަށް އެހެން     =ި(ލިއުްއވައެވެ ގެފަތުގައި عمل ެއމީހުންގެ. )ލިއުއްވައެވެ الّلو އަދ.       = 

ނޑުގައި އެމީހުން  .ެއއްޗެއް އެބަަދލުކުރި ރޭގަ    = ެއެމީހުްނގެކިބަިއން  ކަލޭގެފާނު ފަހ 

 !ވަޑައިގަންނަވާެށވެއެނބުރި       = ިުކރައްވާށެވެ  އިތުބާރު !ކުރައްވާށެވެ وكيل އަށް الّلو ކަލޭގެފާނު އަދ.! 

        =  ިފުދިވޮޑިގެްނވެއެވެ الّلو އަކުކަމުަގއި وكيل އަދ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ކިއްާލއެއްގައި  ގަދަފަދަ. އަތުލާނެއެވެ ކަޭލމެން މަރު ވީކޮންމެތަނަކުން ކަލޭމެން( !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ)  (78)

 އެއްވުންަފދަ  فتح) އެމީހުންނަށް އަދި.( ުނވާނެއެވެ ައވަހެއް ލަހެއް . )މަރުވާނެެއވެ ޖެހުމުން  َأَجلُ  ކަލޭމެންގެ  ކަލޭމެންވިޔަސް
. ހެޔޮކަމެކެވެ އައި ން حضرة ގެ الّلو މިއީ. ބުނެއެވެ ެއމީހުން ދިމާެވއްޖެއްޔާ ހެޔޮކަމެއް ރަނގަޅު( ވުންފަދަ حاصل އެއް غنيمة

 ދެރަކަމެއް  ޖެހުންފަދަ ތަދުމަޑުކަމެއް )ނާކާމިޔާބުވުންފަދަ އެމީހުންނަށް އަދި.( ންނެވެ تقدير މިންަވރުފުޅާ އެކަލާނގެ)
 ކަޭލގެފާނު .( ވަޙީކުެރއްވިއެވެ  އެަކލާނގެ.)ކަމެކެވެ ދިމާވި ސަބަބުން ކަޭލގެފާނުންގެ މިއީ . ބުނެއެވެ އެމީހުން  ދިމާވެއްޖެއްޔާ(
 ؟ކިހިެނއްވެފަިއހެއްޔެވެ މިތިބީ ފަހެ  މިމީހުންނަށް. ކަންަކމެވެ އަންނަ  ން حضرة ގެ الّلو ހުިރހާކަމަކީވެސް  !ވިދާޅުވާށެވެ
 . ގާތްވެސްުނވެއެވެ މިމީހުން  އަދި ވިސްނާން އެއް حقيقة ަބހެއްގެ އެއްވެސް

 ަކލޭގެފާނަށް ( ކަންކަމުގެެތރެއިން މިބާވަތުގެ ާއއި  نعمة ސަލާމަތްކަާމއި ތިޔާިގކަމާއި !(އެވެ الّلو رسول އޭ)  (79)
 އުނދަުގާލއި  ތަދުމަޑުކަންފަދަ) އަދި. ވާކަންކަމެވެ ން حضرة ގެ الّلو ެއއީ އެކަމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުކަމެއް ހެޔޮކަމެއް

 ައދި . ދިމާވާކަމެެކވެ ގެފަރާތުން نفس ކަލޭގެފާނުންގެ ެއއީ ކޮންމެކަމަކީ ދިމާވާ ަކލޭގެފާނަށް ކަންކަމުގެތެރެއިން ނޭދެވޭ
 ހެިކވެވޮޑިގެްނވާ  އަދި. ފޮނުއްވީމެވެ ކަމާއިގެން رسول މީސްތަކުންގެގާތަށް  އެންމެަހއި ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ތެދުވެރިެއއްކަމަށް  ކަޭލގެފާނީ އަދި ތެދުކަމަށާއި ކަން رسول އެބަހީ ކަލޭގެފާނުންގެ. )ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ الّلو ކަލަކުކަމުގައި
 .(ހެކިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ الّلو

 އެނުބރި  އަދި. ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެެއވެ އެމީހަކު އަށް الّلو ހަމަކަަށވަރުން ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހާ އަށް އާ رسول (80)
 ޭބކަލަކުކަުމަގއި  ހިސާބުުކރައްވާ ބަލަހައްަޓވާ ތައް عمل އެމީހުންކުރާ ކަލޭގެފާނު ފަހެ !ދަންނައެވެ ފުރަގަސްދީފިމީހަކު
 . ނުފޮނުްއވަމުއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

.( ބުންެޏވެ  ުކރެއްވީމާ فرض ހަނގުރާމަ  ބިުރގަންނަމީހުން  މީސްތަކުންދެކެ ބޮޑަށް އަށްުވރެ الّلو  ފަހެ)  (81)
 ައރިުހން  ަކލޭގެފާނުންގެ އެމީހުން ފަހެ.( ކިޔަމަނެވެ އަުހރެމެން ފުޅަށް أمر ަކލޭގެފާނުންގެ. )ކިޔަމަނެވެ ކަލޭގެފާނަށް

ނޑު ެއމީހުން ެއއްޗަކަށް އެހެން ނޫން ވިދާޅުވިއެތި ކަލޭގެފާނު، ނުކުމެއްޖެއްޔާ  އެމީހުން  تعاَل الّلو އަދި. ބަދަލުކޮށްލައެވެ ރޭގަ
ނޑު  އެނުބރި  ފަރާތުން އެމީހުންގެ  ކަޭލގެފާނު ަފހެ. ިލުއއްވައެވެ( ގެފަުތގައި عمل އެީމހުންގެ) ތަކެތި އެބަދަލުުކރާ ރޭގަ

 الّلو އަކުކަުމގައި وكيل އަދި !ބަރޯާސކުރަްއވާށެވެ އެކަލާނގެއަށް !ކުަރއްވާށެވެ وكيل އަށް الّلو އަދި !ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
 .ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ް؟ނުުކރަނީހެްއޔެވެ تدبًن ؟ނުކުރަނީެހއްޔެވެ فكر ިވސްނާ އަށް قرآن ފަހެ  އެީމހުނ     

    (ވީނަމަ قرآن އެ. )އެވީނަމަ=    =ފަރާތަކުން އެހެން  ނޫން ން حضرة ގެ الّلو.    

 .ދުށީހެވެ އެއިން އެމީހުން ކަށަވަރުންވެސް=        =ާތައް إختالف ގިނަވެގެންވ.        =

  (އަތުވެއްޖެްއޔާ  ެއއް خَب) އަތުެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  އެމީހުންނަށް  އަދި        = ެެތރެއިން  އަމާންކަމުގ 
 ދެރަވުމެއްކަހަލަޚަަބެރއް  އަތުން ންގެ عدوّ  ނުވަތަ އެއް فتح ހަނގުރާމައަށްދިޔަީމހުންނަށް. )ބިރުވެރިކަުމގެތެރެއިން ނުވަތަ

 (ލިބިއްޖެއްޔާ    =  ްުކރެއެވެ شاِئع ފަތުރާ އެއް  خَب އެ  އެމީހުނ.       = ްخَب އެ  އެމީހުނ 

 .ރައްދުކުރިނަމަ      =އާއަށް رسول.              =ިކަންކަުމގެ  އެމީހުންގެެތރެއިން އަދ 

 (ންނަށް أمًن. )ވެރިންނަށާއި           = ްެއކަން  ބަލާަބޔަކަށް ހޯދާ އެކަން  އެީމހުންގެތެެރއިނ 

 .އެނގިއްޖައީެހވެ         = ިނުވާނަމަ ވަންތަކަން فضل ގެ  الّلو މައްޗަށް ކަލޭމެްނގެ އަދ.     

 .އާއި رمحة އެަކލާނގެ އަދި        =ްެވއްޖައީހެވެ تبع އާއި އާ شيطان  ކަލޭމެން ހަމަކަށަވަުރނ.   

  = ީ(ފެތުރީހެވެ خَب އެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ. )މަދުބަޔަކުމެނުވ.          =ެކަޭލގެފާނު  ގެމަގުގައި الّلو ފަހ 

 ޖެހިެގން  َتْكِلْيفُ  ކަޭލގެފާނަށް ފުޅުމެނުވީ نفس ކަލޭގެާފނުންގެ      =!ހަނގުރާމަުކރައްވާެށވެ

 .ނުވެއެވެ      = ިހިްތވަރުދެްއވާށެވެ( ހަނގުރާަމއަށް) ަތކުންނަށް مؤمن ކަޭލގެފާނު އަދ.       

  = ހުއްުޓވާނެއެވެ . / ުކރެވެއެވެ  أّميد ހުއްުޓވުން تعاَل الّلو.       =  ެހަނުގރާމަ ކާަފރުންގ  /

   .އުނދަގޫ ކާފަރުންގެ   =ިބޮޑުކަލާނގެއެވެ ގަދަފަދަކަން ހަނގުރާމަ އީ الّلو އަދ.     = 

=    .ެތރިވާމީހާ َشَفاَعة=    .ަކލާނގެެއވެ ގަދަފަދަެވގެންވާ عذاب ދެއްވުާމއި ُعُقوبة އަދި

  .ެވއެވެ އެީމހަކަށް =   (ކިޔަމަންތެިރވެގަތުމަށް ހެޔޮކަާމއި. )އަކުން َشَفاَعة ރަނގަޅު   =  ްއެއިނ 

  .ދަރުމަިއގެ އާއި  ثواب - ަބއެއް  ެއހެޔޮކަމުން – ބައެއް   = ިތެިރވާމީހާ َشَفاَعة އަދ.      = ިނުބައ 

  .(ކަންކަމުގެެތެރއިން ނުިކޔަމަންތެރި  ނުބައިކަންތަާކއި. )އަކުން َشَفاَعة   =ެއޭނާއަށްެވއެވ.     = 

 .މިންަވރެއް ފާފައިގެ، މިންވަރެއް އެއިން    = ިވޮޑިގެންވެއެވެ الّلو އަދ.           =
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 .(ަކލަކުކަމުގަިއ )ޢަމަލުަތކުގެ ހިސާބުުކރައްާވ ކަަލކުކަމުގައި ކުޅަދުންވަންތަ މައްޗަށް ކޮންމެކަމެއްގެ    

     =ިނޑައެޅިގެން ަކލޭމެންނަށް އަދ  .ސަލާމްުކރެވިއްޖެްއޔާ ކަ         = ެއެއަްށުވރެ  ކަލޭމެން  ފަހ 

   !ސަލާމްުކރާށެވެ ރަނގަޅަށް   = ަރައްދުުކރާށެވެ ެއސަލާމް ކަލޭމެން ނުވަތ!        = ްހަމަކަށަަވރުނ 

 .ވޮޑިގެންވެއެވެ  الّلو        =   ާކަލަުކކަމުގައި ހިސާބުުކރައްވާ  އެްއޗެއް ހުރިހ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ފަރާތަުކން  ނޫން  الّلو އެއީ  قرآن އެ. ނުހަދަީނބާވައެވެ ކޮށް ِفْكرُ  ިވސްނާ ކޮށް تدبًن އަށް قرآن ފަހެ  އެމީހުން (82)
 . ކަަށވަެރވެ ދެކޭނެކަން އެމީހުން ވާތީ – ތަފާތުތައް – ތައް إختالف ވަރަށް  އޭގައި  ފޮތެއްނަމަ ބާވައިލަްއވާފައިވާ

 فتح - އެއް خَب އަމާންކަމުގެ( އެއްގެފަރާތުން لشكر ހަނުގރާމަ ފޮނުއްވާފަިއވާ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول) އަދި (83)
 ވާއިރަށް  ހަމަ އެމީހުންނަށް ެއއް خَب ގެ ناكامياِب ެދރަވުމާއި އެބަހީ އެއް  خَب ބިރުވެތި ނުވަތަ – އެއް خَب ގެ كامياب އާއި

ع ފަތުރާ ައވަހަށް  خَب އެ ( ނުބަލައި ދޮގުތެދެއްވެސް  ެއއްގެ  خَب އެ ( )ހަަމވާއިރަށް خَب މީހުންނަށްއެ منافق އެ  އެބަހީ)  شائ
 ކަމުވޮށިވެގެްނވާ  ކަންކަމުގެެވރިން ނުވަތަ އަށް  وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول خَب އެ އެީމހުން. ހާމަކޮްށލައެވެ. ކޮށްލައެވެ
 ރަނގަަޅށް  އެބޭޭބކަލުންނަށް މިންވަރެއް ހާމަކުރާނެ އަންގާ ންނަށް عامّ  ގެތެރެއިން خَب އެ ދިންނަމަ ންނަށް عامل ހަރުދަނާ

 ަކލޭމެން  ުނވާނަމަ رمحة އެަކލާނގެ  ވަންތަކަާމއި فضل ގެ الّلو މަްއޗަށް ްނގެ مؤمن ަކލޭމެން އަދި. އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ
 . ހާމަކޮށްފީެހވެ ފަތުރާ خَب އެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ އަދި . ކަށަަވރެވެ ވީސްކަން  تبع އާއި  އާ شيطان

 މެނުވީ  ފުޅު نفس ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި !ހަނގުރާމަުކރަްއވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ގެމަގުގައި الّلو( !އެވެ الّلو رسول އޭ)  (84)
 ކިޔަމަންވެވަޑަިއގެންނެވުމެވެ.(  އަމުރުފުޅަށް އޮތީ ަކލޭގެފާނުންގެަމއްޗަށް. )ނުެވއެވެ ޖެހިވަޑައިގެން َتْكِليفُ  ކަލޭގެފާނަށް

ة ގެ أمر ކުަރއްވާ  އެމީހުންނަށް ) !ގަދައަޅުއްވާެށވެ ހިތްވަރުެދއްވާ ( ހަނގުރާމަުކރުމަށް) ންނަށް مؤمن ކަޭލގެފާނު އަދި  مسؤلّي
 އަދި . ހުއްުޓވާނެއެވެ. ކުރެެވއެވެ أّميد ހުއްޓުވުން الّلو އުނދަގޫ ހަނުގރާމައާއި ކާަފރުންގެ.( އެމީހުންގެމައްޗަށެވެ އޮންނާނީ

 . ަކލާނގެެއވެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ދެއްުވން عذاب ދެއްވުމާ عقوبة އަދި ގަދަފަދަކަންބޮޑު ހަނުގރާމަ އީ الّلو
( މީހާއަށް އަމުރުުކރާ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ހެޔޮކަންތަްއކުުރމަށާއި) ތެިރވާމީހާއަށް شفاعة އަކުން  شفاعة ރަނގަޅު (85)

 ކުރުމަާށއި  ނުބައިކަންތައް) ީމހާއަށް ތެރިވާ شفاعة އަކުން شفاعة ނުބައި އަދި. ބައެްއވެއެވެ ދަރުަމއިގެ އާއި ثواب އެކަމުގެ
 މަްއޗަށް  ކަމެްއގެ ކޮންމެ އަދި. މިންަވރެއްެވއެވެ އެާފފައިގެ. މިންަވރެއްެވއެވެ ެއއިން( ގޮވާމީހާއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް

 ( .ވޮޑިގެންވެެއވެ الّلو)ޢަމަލުތަކުެގ ހިސާބުކުރަްއވާ ަކލަކުކަމުަގއި . ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّلو ކަލާނގެކަމުަގއި ކުޅަދުންވަންތަ

ނޑައެޅިގެން (86)  އެ ، ނުވަތަ !ކުރާށެވެ سالم ރަނގަޅަށް ެއއަށްވުރެ ކަލޭމެން ފަހެ ކޮށްފިއްޔާ سالم ކަލޭމެންނާ މީހަކު ކަ

م އަޑުެއހިމީހާ ކިޔައިިފއްޔާ عليكم الّسالم ކުރިމީހާ سالم ކުރުމަކީ  ރަނގަޅަށް سالم) !ަރއްދުކުރާެށވެ ކަލޭމެން سالم  وعليك
. ކިއުމެވެ  އަޑުއެހިމީހާވެސް ހިސާބަށް ކުރިމީހާކީ سالم ަރއްދުކުރުމަކީ سالم އެ. ކިއުމެވެ މިފަދައިން الّلو ورمحة الّسالم

 .ަކލާނެގކަމުގައިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ ހިސާބުކުަރއްވާ އެއްެޗއްވެސް ުހރިހާ އީ الّلو ހަމަކަށަވަރުން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = ަކލާނގެއެވެ . އެވެ إلو އަކުނުވާ  إلو حقّ  މެނުވީ  އެކަލާނގެ ެއއީ الّلو.        = ްހަމަކަަށވަުރނ 

 .ކަަށވަރެވެ  ުކރައްވާނެކަން مَجَعَ  ަކލޭމެން އެކަލާނގެ       = ދުވަހުން قيامة.    =  ުއެދުވަހާއިެމދ 

 .(ުދވަހެެކވެ އަންނާނެ އެއީ. )ޝައްކެއްނެތެވެ       =ިޮބޑީ  ތެދުެވރިކަން ވަކިން އަްށވުރެ الّلو އަދ 

 .(ނުެވއެވެ އެހެންމީަހކު) ؟ކާކުހެއްެޔވެ    =  ްެދއްވުމުގެގޮތުން خَب ކުެރއްވުމާއި  وحى ބަސ.         

     =ެ؟އެއްގަިއހެއްޔެވެ مقصد ކޮން( ން مؤمن) ކަލޭ ންނާމެދު منافق ފަހ   = ެއަކަށްވީ مجاعة ދ.   

   = ިޖައްސަަވއިފިއެވެ އެކޮޅުކޮޅުން އެމީހުން  الّلو އަދ.       = ިފާފަިއގެ ) ސަބަބުން ކަންތަުކގެ އެމީހުންުކރ 

 (ސަބަބުން    =ް؟.އެދެނީހެއްެޔވެ ކަލޭމެނ    =ްތެދުމަގުދައްކާން ކަލޭމެނ.         = الّلو 

  .ބަޔަކަށް މަގުފުރައްދަވައިފި     =ި(!ދަންނައެވެ) އަޅަކު. މަގުފުރައްދަވައިފި الّلو އަދ     

    = ެުނގަންނަވާނެއެވެ ދެކެވަޑައި ކަޭލގެފާނު އެްއވެސްގޮެތއް ވާނެ واصل ތެދުމަގަށް އޭނާ ފަހ.    

   =ްކުިރއެވެ  ލޯބި ެއމީހުން އެކަމަށް ކާފަުރވާނެނަމަ( ން مؤمن) ކަލޭމެނ.      =  ްއެމީހުނ 

 .ކާފަރުވީފަދައިން   = ް(ތެުއހަނުވާން) ހަމަހަމަވާން( ންނެކޭ منافق އެ) ކަލޭމެން  އޭރުން ދެނ  

          = ެނުުކރާށެވެ إختيار ސަހަޯރވެރިން ން وَِلُّ  އެމީހުންގެެތރެއިން ކަލޭމެން ފަހ.!       =

 .ކޮށްފުމަށްދާންދެން ىجرة އެމީހުން       = ގެަމގުގައި الّلو.      =ެފުަރގަސްދީފިއްޔާ  އެމީހުން ފަހ .

 (މަނާވެގެންފިްއޔާ ުކރުމުން ىجرة އީމާންވެގެން)   = ެހިފަިއގަންނާށެވެ އެީމހުން ކަލޭމެން ފަހ! 

 !އަތުލައިގަންނާށެވެ  = ިަމރާެށވެ އެމީހުން ކަލޭމެން އަދ.!     = ްފެނުނުތާކުން ކަލޭމެނަށ .

  (ފެނުނުތާކުން އެމީހުން)      =  ިުނކުރާށެވެ إختيار. ުނހިފާށެވެ އެމީހުންގެތެރެއިން ކަލޭމެން އަދ!     

   =    ްެވރިއަކުިވޔަސް نصر އަދި ސަހަޯރވެރިައކުވިޔަސ.     = މެުނވީ ވީމީހުން واصل  /

 .ދިޔަމީހުންމެނުވީ     =ެތެރެއަށް ބަޔަކުމީހުްނގ.        =ާَعْهدُ  ދޭތެރޭ އެބަަޔކާ ކަލޭމެންނ 

  .ެއގްރިމެންޓެއްވާ/  ކަށަވަރެްއވާ   = ައައި ކަލޭމެންެގގާތަށް އެަބޔަކު ނުވަތ.     = 

.  حال ދަތިވެގެްނވާ ހިތްތައް އެމީހުންގެ     =ާހަނގުރާމަކުރުމަށް ކަލޭމެންނ.       = ަނުވަތ 
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  .ހަނުގރާމަކުރުމަށް އާއި قوم އެމީހުންގެ     = ިއިރާދަކުރެްއވިނަމަ الّلو އަދ.      =  ެއެކަލާނގ 

 .ގަދަކުަރއްވައިީފހެވެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އެމީހުން    =ްނޑައެޅިގެން އެމީހުން ދެނ  ހަނުގރާމަ  ކަލޭމެނާ ކަ

 .ކޮށްފާނެއެވެ        =ިަވިކވެއްޖެއްޔާ ަކލޭމެނާއި އެމީހުން އަދ.     = ިކަލޭމެންނާ  އެމީހުން އަދ 

. ނުކޮށް ހަނގުރާމަ         =ިއެދެފިއްޔާ އަށް  ُصلح ކިޔަމަންތެރިވެ  ކަލޭެމނަށް އެމީހުން އަދ.       

     =ެނުލައްވައެވެ ކަލޭމެނަކަށް تعاَل الّلو ފަހ.      = ްއެއްވެސްަމެގއް  އެމީހުންގެމައްޗަށ 

 (ހުއްަދއެއް އެއްެވސް ކުރާނެ  ހަނުގރާމަ އެމީހުންނާ)

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ކަލޭެމން  ދުވަހުން  قيامة ހަމަކަށަަވރުން. ކަާލނގެއެވެ އަކުނުވާ  إلو( حقّ ) އެހެންެއއްވެސް ނޫން އެކަލާނގެ އެއީ  الّلو (87)

 ަބސް  އަދި. ދުވަެހކެވެ އަންނާނެ ެއއީ. ޝައްކެއްނެެތވެ ެއއްެވސް އެދުަވހާއިމެދު. ޖަމާުކރައްާވހުއްޓެވެ އެކަލާނގެ އެންމެން
 ތެދުެވރިކަންބޮޑު  އެއަށްުވރެން؟ ކާކުހެއްެޔވެ ބޮޑީ ތެދުެވިރކަން އަްށވުރެން الّلو ދެްއވުމުގެގޮތުން خَب ކުރެްއވުމާއި وحى

 . ުނވެއެވެ އެކަކުވެސް

؟ ހެްއޔެވެ  އެްއގައި مقصد ކޮން އެއްވާންވީ خيال ދެ ބެހި ދެބަޔަކަށް ކަލޭމެން ންނާމެދު منافق( !ންނޭވެ مؤمن އޭ)  (88)
 ގެތެރެައށް  حكم ކާފަރުްނގެ. )ޖައްސަވައިފިއެވެ މިކޮޅުން ެއކޮޅު އެމީހުން ސަބަބުން ފާފައިގެ އެމީހުންކުރި تعاَل الّلو އަދި

 މަގުފުަރއްދައިފި  الّلو އަދި؟ އެދެނީހެއްޔެވެ ކަލޭމެން ދެއްެކވުމަށް ތެދުމަގު ބަޔަކަށް މަގުފުރައްދަަވއިފި  الّلو.( ލައްވައިފިެއވެ
 . ނުގަންނަވާނެެއވެ ދެކެވަޑައި  ކަލޭގެފާނު ވާތީ އެއްވެސްމަެގއް އެއްވެްސގޮތެއް ވާނެ واصل ތެދުމަގަށް މީހަކު

 ެގެ  وسّلم عليو الّلو صّلى نىب އެމީހުން. ިވއެވެ ބަަޔކުކަުމގައި ގެ مّكة މިދާބަޔަކީ  ސިަފވެގެން މިއާޔަުތގައި. ދަންނައެވ 
 ބުދުކަިއރިއަށްޮގސް  ގޮސް ރަށަށް އެމީހުންގެ އެނބުރި ދެން ފައުޅުކޮށް ކަން إسالم ދައްކަން މީހުންނަށް އައިސް އަރިހަށް

 ުނވަތަ  ހުްއޓާލާ އެގޮތް  އެމީހުން . ހޯދާކަމުަގއިވިއެވެ އަމާްނކަން ދެފަރާތުގެ  އެގޮތުން  އެމީހުން . އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއވިއެވެ
 އެއީ  އެއްބަޔަކު  ޭބކަލުންުކރެ أصحاب ދެންފަހެ. އައިްސފައިވެއެވެ އަުމރު ހަނގުރާމަުކރުމަށް އެމީހުންނާ ނުހެދިނަމަ ވެ  ُصلحَ 

 خيال ދެ ންނާމެދު منافق ން مؤمن އާޔަުތގައި ވަނަ 88. ދެެކއެވެ ންކަުމގައި مؤمن އެއީ އަނެއްބަޔަކު . ދެކެެއވެ ންކަމުގައި منافق
 = التّ ْفِسًن زْبَدةُ . = އެހެންެވއެވެ އެވަނީ  އެއްވާކަމުަގއި

 ކާފަުރވީފަދައިން  އެމީހުން . ކާފަރުވުމަށެވެ  އެްއޮގތަށް އެމީހުންނެކޭ ( ންވެސް مؤمن) ަކލޭމެން އެދެނީ އެމީހުން  އަދި (89)
 އޮމާން  ރީތިކޮށް . )ވުމަށެވެ ހަމަހަމަ އެްއގޮތްވެ ( ދީުނެގގޮތުން) ަކލޭމެންނެކޭ އެީމހުންނެކޭ ޭއރުން ދެން. ކާފަރުވުމަށެވެ

 އެކަުކވެސް  އެމީހުންގެތެރެއިން ކޮށްފުމަށްދާންދެން ىجرة ގެމަގުަގއި الّلو އެމީހުން ފަހެ.( ތެޔޮހަނަކަށްވުމަށެވެ
 މަާނވެ ( ިދއުމުން އަށް ىجرة އީމާްނވެގެން) އެީމހުން އަދި ދެން  !ނުހަދާށެވެ ކަލޭމެން  ައކުކަމުގައި  وَِلُّ  ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި

 އެއްވެސް  އެީމހުންގެތެެރއިން އަދި !މަރާށެވެ ައތުލައިގަނެ ހިފައިގަނެ އެމީހުން ފެނުނުތާކުން ަކލޭމެނަށް ފުރަގަސްދީފިއްޔާ
  !ނުުކރާށެވެ إختيار ހިފާ ކަލޭމެން ަސހަރޯެވރިއަކު  ވެިރއަކުއަދި نصر
 ޮގސް  ތެެރއަށް ބަޔަުކގެ ވެަފއިވާ ެއގްރީމެންޓެއް އެްއވެ َعْهدُ  އެަބޔަކާދެމެދު ންނާއި مؤمن ަކލޭމެން މީގެތެރެއިން (90)

 ކަލޭެމން  އަދި ނުވަތަ.( އޮންނާނެއެވެ އެއް حكم އޮތް އެމީހުްނނަށް އެފަދަމީހާއަށް. )ވީމީަހކުމެނުވީއެވެ މީހަކަށް އެމީހުންގެ
 ހިތްދަތިވެގެްނވާ  ހަނގުރާުކރުމަށް މީހުންނާ ގެ قوم އެީމހުންގެ ުނވަތަ حال ހިތްދަތިވެގެންވާ ހަނގުރާމަުކރުމަށް ންނާ مؤمن

 އިރާަދކުރެްއވިނަމަ  الّلو އަދި.( އޮންނާނެއެވެ އަމާންކަން އެމީހުންނަށް. )މެނުވީެއވެ އައިބަޔަކު ކައިރިއަށް ކަލޭމެން حال
ދެން ޭއރުން އެމީހުްނ ކަލޭމެްނާނ . ގަދަުކރައްވައިީފހެވެ ފާކުަރއްވާ ގެަމއްޗަށް( ން مؤمن) ކަލޭމެން އެމީހުން

  ހަނގުރާމަކޮށްފީެހވެ.



މާނަ  ގެ سورةالنساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

2 8 8   

 ދެން ) ހުށަހަޅައިފިްއޔާ ވުމަށް صلح ހަނުގރާމަނުކޮށް ަކލޭމެނާއި އަދި ދުރުވެ  އެތިިބގޮތުން އެމީހުން ދެންފަހެ
 ނަމަވެސް . ނުލަްއވައެވެ ކަލޭމެނަކަށް  މަެގއް ައރައިގަންނާނޭ އެމީހުްނގެމައްޗަށް ކަލޭމެން އަދި ދެން( !ވާެށވެ صلح ކަލޭމެން
 ޫސރަތުގެ توبة ތަެކއް حكم މިހުރިހާ               ........ ްވެގެން  َمْنُسوخ މިއާޔަތްތަކުނ 

 = الّطَبى تفسًن. = ހިނގައްޖެއެވެ

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =ެދެކޭނެެއވެ ކަލޭމެން( ެއެހންބަޔަކު ންގެ منافق) ެއހެންބަޔަކު ނިކަންހުރ.    =  ްއެމީހުނ 

. އެދެނީ    =ްވުމަށެވެ  أَمان ކިބައިން ންގެ مؤمن ކަލޭމެނ .   = ިފަރާުތން  ގެ قوم އެމީހުންގެ އަދ 

 .ލިބިގަތުމަެށވެ އަމާންކަން       =ްގޮވިްއޖެ . )ކޮންމެހިނދެއްަގއި ރައްދުުކރެވިއްޖެ  އެމީުހނ 

 (ކޮންމެހިނދެއްގައި       =(އަށް شرك) އަށް  فتنة     =   ްރައްދުުކރެވެއެވެ  އޭގެެތރެއަށް އެމީހުނ .

 .(އެއަށްވަދެއެވެ)        =ެުހއްޓައިނުަލއިފިއްޔާ( ހަނުގރާމަކުރުން) ކިބައިން ކަލޭެމންގެ އެމީހުން ފަހ. 

      =  ިވުަމށް  صلح ކިބައިން ކަލޭމެންގެ  އެީމހުން އެބަހީ) ނުެއއްިލނަމަ َسلم ކަލޭމެނަށް އެމީހުން އަދ 

 (ނުހެދިނަމަ) ހުއްާޓލާ އަތްތައް އެމީހުްނގެ އެމީހުން އަދި =   (ނޭދުނުނަމަ)    = ެފަހ 

 !ހިފާށެވެ އެމީހުން  ކަލޭމެން  =  ިމަރާށެވެ އެީމހުން ކަލޭމެން އަދ.!       =  ްކަލޭމެންނަށ 

 .ފެނުނުތާކުން އެމީހުން    = ި(!ދަންނައެވެ) އެމީހުން  އަދ         =  ްއެމީހުްނގެމައްަޗށ 

 .ލެއްވީމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެންނަށް      =   ާއެއް  دليل/  ެއއް ُحّجة ބަޔާންވެގެންވ .

 (މައްޗަށް މުދާއަތުލުމުގެ  އަޅުވެިތކޮށް އެމީހުން ހަނގުރާމަކޮށް އެމީހުންނާއި)        =ިمؤمن ެއއްވެސް އަދ 

  .ވެގެންނުވެެއވެ( ުހއްދަ) އަކަށް     = މެރުން އަކު  مؤمن.         ީއެަބހީ ) ކުށުންމެނުވ 

  (އޮޅިގެންމެނުވީ         =ިމަރައިފިމީހާ އަކު  مؤمن އޮޅުމަކުން  އަދ.         =  ެަފހ 

 .ހުއްޓެވެ މިނިވަންކުރުން( އަޅަކު مؤمن) ކަނދުރާއެއް مؤمن     =ިެއއީމަރުގެ ) ދިަޔޔަކާއި އަދާކުރެވޭ އަދ 

 .(ދިޔައެވެ        = ެ(ވެރިންނަށް أىل އާގެ  َمّيت) ވެރިންނަށް  أىل އޭނާގ       =  ްއެަބހީ ) އެމީހުނ 

 .މެނުވީ ކުިރއްޔާ عفو: يعىن .ުކރިއްޔާމެނުވީ صدقاة ެވރިން أىل އާގެ َمّيت      =ެއެބަހީ  – ވަްނޏާ އޭނާ ފަހ 
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  .ވަންޏާ މަރުވިމީހާ      =ެބަޔަުކގެތެރެއިްނވާމީހަުކ ކަމުަގއި] ެތރި عداوة ަކލޭމެންގ.    

  .حال އަކުކަމުަގއިވާ مؤمن އެމީހާ އަދި=        =ެމިނިވަންކުރުން ( އަޅަކު مؤمن) ކަނދުާރއެއް مؤمن ފަހ 

 .ހުއްޓެވެ      =ިވަންޏާ މަުރިވމީހާ އެބަހީ – ވަންޏާ އޭނާ އަދ.          = 

  .ީމހުންގެތެެރއިން ވާަބޔަކު( އެްގރީމެންޓެއް) ކަށަަވރެއް َعْهدُ  ދެމެދު އެމީހުންނާ  ނާއި ( ން مؤمن) ކަލޭމެން   

      =ެހުއްޓެވެ ެއްއދިނުން ِديَة އަދާުކރެވޭ  ެވރިންނަށް  أىل އޭނާގެ ފަހ.     = ިمؤمن އަދ 

 .(ހުއްެޓވެ މިނިވަންުކރުން( އަޅަކު مؤمن) ކަނދުރާއެއް      =ެއަޅަުކ . )ނުލިބިއްޖެމީހާ – ނުފެނިއްޖެމީހާ ފަހ

  (މިނިވަންކުރާފަދަ ނުލިބިއްޖެމީހާ       =ެރޯދަހިފުމެވެ ދެމަސްދުވަހު ފަހ.      ްވިދިވިދގެނ . 

    =  އެއްެގގޮތުން توبة ންވާ  حضرة ގެ الّلو.       =ި(ވޮޑިގެންވެެއވެ. )ވޮޑިގެންވިެއވެ ގެ  الّلو އަދ.   

     =ާވަންތަކަލަުކކަމުގައި حكمة ދެނެވޮޑިގެންވ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ންގެ( ެއހެންބަޔަކު ދެކެވަޑަިއަގންނަވާނެއެވެ. އެމީހުން އެދެނީ ަކލޭމެްނ  منافقއަދި ކަލޭގެފާނު ) (91)
ކަން ފާޅުކޮށްގެްނ  إسالمންގެ ގާތުގައި އަމާންވުމަށެވެ. ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އަާމންކަން ހޯދުމަށެވެ. )އެމީހުން  مؤمن

ގެމީހުްނގެގާތުގަިއވެސް އަމާންކަްނ ލިިބގަތުމަށެވެ. )އެމީހުްނ  قومއުޅެއެވެ.( އަދި އެމީހުން އެދެީނ އެމީހުްނގެ 
ކުރުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެހިނދެްއަގިއ  ِشْركޅުކަން ކުރެެއވެ.( އެމީހުންނަށް ކައިރިޔަށްޮގސް އެމީހުންުކރާގޮތަށް ބުދަށް އަ

އެމީހުން ޭއގެތެރެއަްށ ވަދެގަނެއެވެ. ދެންފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކުރުްނ ުހއްޓަިއ ނުލިްއޔާ އަިދ 
ނުލިއްޔާ ދެން ަކލޭމެންނަްށ  ވެ އެމީހުންގެ އަތްތައް ކަލޭމެންަނށް ގޯނާކުރުމުން ހުއްަޓއި صلحއެމީހުން ކަލޭމެންނާ 

 -ވެގެްނވާ ބާެރއް  بيانއަދި އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެމައްޗަށް ކަލޭމެނަށް  !އެމީހުން ފެނުނުތާކުން ހިފަިއ މަރާށެވެ
 ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްިވ ބައެެކވެ. )އެބަީހ ެއމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުރުން ހުއްދަ ކުރެްއވި ބަެއކެވެ.( –އެްއ  دليل
އަކު މެރުމަކީ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހުއްަދ  مؤمنކުށުން )އޮޅިގެން މެނުވީ( އެހެން  އަކު مؤمنއަދި އެއްވެސް  (92)

ن( ފަެހ އެމީާހ 5އަކާއިުނލައި( މީހަުކ މެރިމީާހ )ދަންނައެވެ قصدވެގެންާވ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އޮޅުމަކުްނ )  مؤم
 ِدَيةން  قواعدެވރިންނަށް  أىلއާގެ  َمّيتއެބަހީ  – ެވރިންނަށް أىلއަދި އޭާނގެ  5އަޅަކު މިނިވަންކުރާށެވެ

ނޑައެޅިގެންާވ މިންވަރެކެވެ.( އެއީ  ِديَة) !އަދާކުރާށެވެ فާއގެ ވާރުތަެވރިން  مّيتއަީކ މުދަލުގެެތރެއިން ކަ  معا
 (!ފޮތްތަކުން ބައްލަވާެށވެ فقوފޮތްތަކާ  حديث حكم تفصيلނުކުރިއްޔާެއވެ. ) ެއކަމުގެ 

ެތރިބަަޔކުގެތެރެއިންާވ ީމހެއްކަމުގަިއ ވަންާޏ )އެބަީހ  عداوةންެގ  مؤمنމަރުވިީމހާީއ ކަލޭމެްނ  ދެންފަހެ 
ދިނުމެއްނެެތވެ.(  ِديَة) !އަޅަކު މިނިވަންކުރާެށވެ مؤمنއެއްނަމަ( ފަެހ އެމީހާ ެމރިމީހާ  مؤمنކާފަރުބައެއްގެެތރޭގަިއވާ 

ކަަށވަރެްއ )ެއގްރީމެންޓެއް( ވާަބޔަުކ  َعْهدُ މެދު ދެ  ބަޔަކާ ން( ނާއެ مؤمنއަދި މަުރވިމީހާީއ ކަލޭމެްނ )
 ِدَيةވެރިންނަްށ އަދާުކރެޭވ   أىلއާގެ(  مّيتެއބަހީ  މީހުންގެތެރެއިންާވ މީަހކު ކަުމގައިވަްނޏާ ފަެހ އޭާނގެ )

 މިތިންގޮތުންވެސް  އަޅަކު( މިނިވަންުކރުން ހުއްޓެވެ. ދެންފަހެ  مؤمنކަނދުާރއެްއ ) مؤمنއެއްދިނުން ހުއްޓެވެ. އަިދ 
އަްށ  حضرةގެ  الّلوއެއީ  !ދެން ވިދިވިދިގެްނ ދެމަސްދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެހާ އަޅަކު މިނިވަންކުރަން ކުޅަދާނަ ނުވިނަމީ

 ވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوަވންތަ ކަލަކުކަުމގައި  حكمةއެްއގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ދެނެވޮޑިގެްނވާ  توبةއޭނާވާ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ިމަރައިފިމީހާ އަކު  مؤمن އަދ .     =ަގަސްތުގައި ަހމ.    =   ެޖަޒާައކީ  އޭނާ ފަހ 

 .ނަރަކަެއވެ – އަކީ عقوبة -     =ާحال ދެމިހުންނަ އެތާ އޭނ .         = ިއޭނާގެމައްޗަށް  އަދ 

 .ކޯފާލަްއވައި الّلو     = ިލަްއވައި لعنة އޭނާއަށް  އެަކލާނގެ  އަދ.   =   ިއޭާނއަށް  އެކަލާނގެ އަދ 

 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ       = ާއެއް عذاب ބޮޑުވެގެންވ.         =ޭއީމާންެވއްޖެ  އ 

 !.މީސްތަކުންނޭވެ         = ްހިނގާަފއިދަންޏާ( ުކރުމަށް جهاد) މަގުގައި ގެ الّلو ަކލޭމެނ.    = 
 ޮކށް  حتقيق ރަނގަޅަށް ބަލާ ންތޯ  مؤمن ނުވަތަ ާކފަރުންތޯ މަރާީމހުންނަކީ ކަލޭމެން އެބަހީ) !ކުރާެށވެ بيان ކަލޭމެން ފަހެ

 !ނުބުނާށެވެ ކަލޭމެން އަދި=    (!މަރާެށވެ މީހަކު ހުއްދަ މަރަން          = ްކަލޭމެނަށ 

   .ފައުޅުުކރިމީހަކަށް ކަން إسالم ކިޔަމަންތެރިވެ    = ޭއަުކކަމުަގއި  مؤمن ކަލޭ . / އެއްނޫެނވެ مؤمن ތިޔައީ  ކަލ 

  ނުވަމުއެވެ.)މިހެންނުބުނާށެވެ.(     =ްއެދެނީއެވެ ކަލޭމެން/  حال އެދޭ ކަލޭމެނ.          

 .ތަކެތި/  ގެބޭނުން حياة ދުނިޔޭގެ  =      =ެގައިެވއެވެ حضرة ގެ الّلو ފަހ.     = ާعنيمة ގިނަވެގެްނވ  

 .(ވީމުއެވެ ކަލޭމެން ކާފަރުްނކަމުގައި. )ވީމުއެވެ ަކލޭމެން ހަމައެފަދައިން =    .ެހޔޮތައް ގިނަވެގެްނވާ/ 

   = ްުކރިން އިސްލާްމވުމުގެ/  މީގެކުރިނ.          =ެކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  تعاَل الّلو ފަހ 

 .ދަރުމަވަންތަވެވޮޑިގެންނެީވއެވެ   =  ެުކރާށެވެ حتقيق ބަލާ ަރނގަޅަށް ކަލޭމެން ފަހ.      = 

 .ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّلو ހަމަކަށަވަރުން         =ާދެނެވޮޑިގެްނވާ  خَب ކަންތަކުގެ ކަލޭމެންކުރ 

 . ކަލަކުކަމުގައި        =ެނުެވއެވެ ހަމަހަމަވެގެން ތިބިމީހުން( ގޯތިގެދޮުރަގއި) އިށީނދ.     

  .ެތރެއިން ންގެ مؤمن =       = ިެވރިންމެނުވީ.)ޢުޒުރުވެރިންމެނުވީ( أىل ދަތިކަމުގެ އުނދަުގލާއ  

          =  ިންނާއި رلَُاِىدُ  ުކރާ  جهاد މަގުަގއިަެގ الّلوއަދ.       = ެއެމީހުންގ 

 .ތަކުން نفس އެމީހުްނގެ އަދި  މުދަލާއި         = ެމާތްުކރެްއވިއެވެ ން رلاىد،  تعاَل الّلو ފަހ.  

   = ެތަކުްނޖިހާދުކުރާ  نفس އެމީހުންގެ އަދި މުދަާލއި އެމީހުްނގ        =ިއިށީނދެ  ގޯތިތެދޮރުަގއ 

 .ތިބިމީހުްނގެމައްޗަށް( ނުގޮސް ހަނގުރާމައަށް )    =  ّދަރަޖައެއް خاص.          =ިކޮްނމެ  އަދ 
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 .ސުވަުރގެއެވެ ެއއީ. ހެވެވެ. ރަނގަޅެވެ ކުރެްއވީ وعد الّلو ބަޔަކަށްވެސް          =  ިتعاَل الّلو އަދ ،

 .މާތްކުެރއްވިއެވެ  ން رلاىد       =ްހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސްތިބިމީހުންގެމަްއޗަށ.        =
 . ދަރަޖަެއއް ބޮޑުވެގެންވާ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
  އޭނާގެ  – އަކީ جزاء އޭނާގެ ފަހެ( !ދަންނަެއވެ) މަރައިފިމީހާ  އަކު  مؤمن ަގއި قصد ހަމަ އަދި (93)

 އޭނާއަށް  އެކަލާނގެ އަދި. ކޯފާއެވެ ގެ الّلو ޭއނާގެމައްޗަށްވާ އަދި. ނަރަކަެއވެ ދެމިހުންނަނިވިގޮތުަގއި އެތާ އޭނާ އަކީ عقوبة
 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ އޭނާއަށް އެކަލާނގެ އެއް عذاب ބޮޑުވެގެންވާ  އަދި. ލެއްިވއެވެ لعنة

 ެއަދި  މިފޮތް. ވެގެްނވެއެވެ بيان ފޮތްތަކުގައި ަތއް بيان ތަކާއި  تفصيل އިތުރު އާޔަތްތަކުގެ  އިސްވެދިޔަ 1ދަންނައެވ 
 . އެކަްނޏެވެ ترمجة ބަސްފުޅުގެ ބާވަިއލެއްވި މިވަނީ  މިފޮތުގައި. ނުވެއެވެ  ތަނަވަސްވެގެން  އެކަމަށް

 ބިންމަތީަގއި  ހަނުގރާމަކުރުމަށް  ކޮށް  جهاد ގެަމގުގައި  الّلو ކަލޭމެން  – !މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ  إْيان އޭ (94)
( ބަލައި ންތޯ  مؤمن ވެގެްނވާ َحَرام މުދާ ލެޔާ  ނުވަތަ ކާފަރުްނތޯ حالل މުދާ ލެޔާ ެއއީ މީހުން ދިމާވާ ) ހިނގާފައިދަންޏާ

 غنيمة މުދަލާއި  އޭނާގެ ) މީހާ  ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެ ފާޅުކޮށް ކަން إسالم ަކލޭމެންނަށް އަދި. ުކރާށެވެ حتقيق ސާފުކޮށް ރަނގަޅަށް
 ކަންތައް  އެފަދަ !ނުމަރާެށވެ އޭނާ އަދި  !ނުބުނާށެވެ ަކލޭމެން އެއްނޫނޭ مؤمن ތިޔައީ  ކަލޭ  ދިމާއަށް  އޭނާޔާ( ދަހިވެިތކަމުގައި ގެ

 ައދި . މާގިނައެވެ ތައް غنيمة ހެވާއި ގައިވާ حضرة ގެ الّلو ފަހެ . އެދިގެންނެވެ ބޭނުންތައް ގެ حياة ދުނިޔޭގެ އެކުރަނީ ކަލޭމެން
 އެ  ަސލާމަތްވީ  މުާދވެސް ލެޔާ ކަލޭމެންގެ . )ހަަމއެފަދައިންވީމުއެވެ ވުމުގެުކރިން إسالم ަކލޭމެންވެސް  އެބަހީ  – ުކރިން މީގެ

 އެހެްނވެ  ފަހެ . ެލއްވީމެވެ توبة ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެން ކަލޭމެންގެަމއްަޗށް تعاَل الّلو ދެންފަހެ.( ސަބަބުންނެވެ ކިއުމުގެ  كلمة
 ދެނެވޮޑިގެންވާ  خَب ކަންކަުމގެ ކުާރހާ ކަލޭމެން تعاَل الّلو ހަމަކަށަަވރުން !ުކރާށެވެ حتقيق ަބލާ ރަނގަޅަށް ކަލޭމެންވެސް
 . ވޮޑިގެންެވއެވެ ކަލަކުކަމުގައި 

 ެހުރިހާ . ައއިސްފައިެވއެވެ ރިާވޔަތްތައް ގިނަ ސަބަބަކާމެދު ބާވަިއލެއްވި  އާޔަތް  އިސްވެިދޔަ. ދަންނައެވ 
ނޑަކަށް ައކީ ُخاَلصة ރިވާޔަތެްއގެ  مشرك ީމހަކު ގެން مسلم. ރިވާެވގެންވެެއވެ ގައި طَبى تفسًن. ެއކެއްޗެެކވެ ގާތްގަ
 ިކަޔއި  الّلو الَّ  إِ  ِإلَ وَ  الَ  َأنْ  َأْشَه دُ . ެއކެވެ مسلم އަހުރެންނަކީ  –. ބުންޏެވެ މީހާ  مشرك ދެން. އަރަިއގަތެވެ މައްޗަށް ންގެމީހެއްގެ 

ނޑިދަށުން އޭނާ ީހވީ މީހާއަށް  مسلم ނަމަވެސް) –. ފާޅުކޮށްފިއެވެ ކަން إسالم އޭނާ  ަބހަނާެއއް  ެދއްކި ސަލާމަތްވާްނވެގެން ކަ
 އޭނާ  ލިބިވަޑައިގަތުމުން  އަށް وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو رسول خَب އެކަމުގެ. ަމރައިަލއިފިއެވެ އޭނާ އެހެްނވެ.( ކަމަށެވެ

رُ  އެމީހާ؟ މެރީހެްއޔެވެ އޭނާ  ކަލޭ  ކިއުމަށްފަހުވެސް  الّلو الَّ  إِ  ِإلَ وَ  الَ  އޭނާ. ުކރެއްިވއެވެ حديث ދިމާއަށް  މަރައިލިމީާހއާއި  ُعْذ
 حديث وسّلم عليو الّلو صّلى نىب الّلو. ސަާލމަތްވާންވެގެންނެވެ އެހެންބުނީ  އޭނާ . އެވެ الّلو نىب އޭ . ދެންެނވިއެވެ ވެރިވަމުން
 . މިެއވެ( ؟ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ ނުބެލީ . ބެލިނަމައެވެ ފަޅައިެގން ހިތް އޭނާގެ ކަލޭ: يعىن" )قَ ْلِبوِ  َعنْ  َشَقْقتَ  فَ َهالَّ . "ކުރެއްިވއެވެ

  بالّصواب أعلم والّلو –. ިރވާޔަތްތައްވެްސވެއެވެ އިުތރު މީގެ އަދި

 الّلو ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް ދިމާވެގެންމެނުވީ ُعْذر އެކި( ދެންވެސް ދެަރވުންފަދަ ގައިބާރު ލޯއަނދިިރވުންފަދަ)  (95)
 ގެމަުގަގއި  الّلو ޖާނުން މުދަލާއި ތިމާމެންގެ  ންނާއި مؤمن ގޯތިގެޮދރުތަކުގައިިތބި ތިމާމެންގެ  ނުގޮސް ުކރުމަށް جهاد ގެމަގުގައި

 رلاىد ުކރާ جهاد ޖާނުން މުދަލާއި ތިމާމެންގެ ފަހެ. ުނވެއެވެ ހަމަހަމަެވގެން ެއއްވަުރވެ މިދެބައިމީހުން ންނާއި ކުރާމީހު جهاد
 وعد الّلو ބަޔަކަްށވެސް ކޮންމެ އަދި . މާތްކުރެްއވިއެވެ ދަރަަޖެއއް خاصّ  تعاَل الّلو ނުގޮސްތިބިމީހުންގެަމއްޗަށް ގޭގައި  ން

 رلاىد تعاَل الّلو ތިބިމީހުންގެމައްޗަށް ( ނުގޮސް ކުރުމަށް جهاد) ގޯތިގެޮދރުގައި  އަދި . ސުަވރުެގއެވެ. ކުރައްވާފަިއވަނީހެެވވެ
 .މަތިވެިރުކރެއްވިެއވެ މާތްުކރައްވާ  ދެއްވުމުން ދަރުމަެއއް ބޮޑުވެގެންވާ ންނަށް
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ެދަރަޖަތަކެެކވެ ންވާ  حضرة އެަކލާނގ.        = ިއެވެ رمحة ފާފަފުއްސެވުމާއި  އަދ.     

 . ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّلو އަދި=      = ްބޮޑުަކލަކުކަމުަގއި ލެއްވުން رمحة ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނިއނ.   

  = ްއެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ.          =ެިހއްޕަވާ މަލާއިކަތްޭބކަލުން ފުރާނަަތއް އެބައިމީހުންގ. 

      =ްحال އަނިޔާެވރިވެގެންވާ  ތަކަށް  نفس އެމީހުްނގެ އެީމހުނ .       = ްއެޭބކަުލނ 

  ؟ީވކޮންަކމެއްގައިހެްއޔެވެ( ގެގޮތުން دين) ކަލޭމެން.( ވިދާޅުވާނެެއވެ. )ވިދާޅުވިއެވެ   =ްދެންނެވިއެވެ އެމީހުނ / .

  (!ދަންނަވާނެއެވެ)        =  ީشرك. )ބަޔަުކކަމުގައެވެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ބިމުގައި އަހުރެމެންވ 

. ގަދަަފދަކަމުންނެވެ ން مشرك ަބލިކަށިކަމުންނާއި އިސްލާމްެވވޭގޮތްނުވީ ދޫކޮށް   =ްވިދާޅުިވއެވެ އެބޭކަލުނ / .ެަ. 

            =ެ(ތަނަވަސްވާެނއެވެ އެަބހީ) ؟ނުޭވހެއްެޔވެ ތަަނވަސްވެގެން ބިން ގެ الّلو  އަޅެފަހ. 

       =   ްކުރާން ىجرة ަކލޭމެން އެތަނަށް ދެނ .     =  ެ(!ދަންނަެއވެ) އެބައިީމހުން ފަހ     =

 .ނަރަކަެއވެ ތަނަކީ ގޮސްތިބޭ( ދުވަހުން قيامة) އެމީހުން        =ިއެތަން  ދާތަނެއްގެގޮތުން އެނބުރި އަދ 

  .ނުބައިވެގެންވެެއވެ      =ިމެނުވީއެވެ ދެރަމީހުން  ނިކަމެތ.           =

  .ކުޑަކުދިންގެތެރެއިން އަދި އަްނހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި       =އެމީހުންނަށް  ހެދުމަށް ެއއް حيلة 

  (ސަލާމަތްވާނެގޮެތއްނުހެދޭ) – ނުވާ  ކުޅަދާނަވެގެން      = ިއެއްެވސް ( ދިއުމަށް އަށް  مدينة) އަދ 

 . މަގެއްނޭނގޭ     = ެ(!ދަންނައެވެ) އެމީހުން ފަހ             = ްو تعاَل الّلو އެމީހުންނަށ  عف

 .ުކރެވެެއވެ أّميد ކުރެއްވުން    = ިވެެއވެ. ވޮޑިގެންވިއެވެ الّلو އަދ.      =ްعفو ގިނަގިނައިނ 

   .ކުރައްާވ ފާފަ ފުއްސެވުްނ ބޮޑުވެގެންވާަކލަކުކަމުަގއި       =ިجهاد ގެމަގުަގއި الّلو އަދ 

   !.ދަންނަެއވެ  ކުރާމީހާ      =ް(ދިާމވާނެއެވެ އޭނާޔާ. )ދެކޭނެއެވެ އޭނާ ބިމުނ.          = 

  .ތަަނވަސްކަމާއި ރިޒުގު އަދި( ަތންތަން ުކރާނެ ىجرة ުނވަތަ) ގެގޮތްތައް شريعة ަމގުތަކާއި ދީނުގެ ގެ الّلو   

    =ިނުކުމެއްޖެމީހާ ގެއިން އެމީހާގެ އަދ.          =   އަރިަހށް  އާގެ رسول އެކަލާނގެ އާއި الّلو 
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  .(ވުމުެގގޮތުން تبع ފުޅަށް أمر އެދެފަރާތުގެ) حال ކުރާ ىجرة      =ްަމރު  އޭނާޔާ( ނުދެވެނިސް) އޭނާ ދެނ 

   .އެބަހީމަރުެވއްޖެ/  ދިމާވެއްޖެ   = ެވެއްޖެއެވެ حاصل أُجور އޭނާގެ އޭނާޔަށް ހަމަކަށަވަރުން ފަހ.    

  =  ގައި حضرة ގެ  الّلو.      =ިވޮޑިގެންިވއެވެ  الّلو އަދ.       =  ްފާފަފުއްސަވާ  ގިނަގިނައިނ 

   .ކަލަުކކަމުގައި ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުން رمحة

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ކުރުުމން  ىجرة ކަމުގައި إسالم. ދަރަޖައެކެވެ އިސްލާމްވުުމން. )ތަކެކެވެ ދަރަޖަ އެތައް ންވާ حضرة އެކަލާނގެ އެއީ (96)
 ލެްއވުން  رمحة ފާފަފުއްސަވާ  ގިަނގިނައިން އަދި. އެވެ رمحة ފާފަފުއްސެވުާމއި އަދި.....( އަދިވެސް އަދިވެސް. ދަރަޖައެކެވެ
 . ވޮޑިގެންވެއެވެ تعاَل الّلو ކަަލކުކަމުގައި  ބޮޑުވެގެންވާ

( حال ންކަމުގަިއވާ مشرك) حال އަނިާޔވެިރވެގެންވާ ަތކަށް نفس އެމީހުންގެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން  (97)
 ަކލޭމެންވީ  ދީނުގެގޮތުން. ވިދާޅުވާނެއެވެ ަމލާއިކަތްބޭކަލުން މީހުންނަށް ިހއްޕަވާ ފުރާނަތައް އެީމހުންގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން

. ބަޔަކުކަުމގައެވެ َضِعْيفُ  ދެރަ ބަލިކަށި ބިމުގައި އަުހރެމެންވީ. ދަންނަވާނެެއވެ އެމީހުން ؟ކިހިނަކުންހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން
 އެބޭަކލުން .( ނުީވއެވެ އުޅެޭވވަރު އިސްލާމްވެގެން ފާޅުކޮށް އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް شرك ގަދަފަދަކަމުން ން ُمْشرك)

ނޑު ގެالّلو ުކރުމަށްޓަކައިىجرة ކަލޭމެން އަޅެފަހެ. ވިދާޅުވާނެއެވެ  ؟ނުވޭެހއްޔެވެ ތަނަވަސްވެގެން ބިންގަ

 ުދވަހުގެ  قيامة އެީމހުންގެ( !ދަންނައެވެ) އެފަދަމީހުން ަފހެ( ؟ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ ނުުކރީ ىجرة. ތަނަވަސްވެގެންވާނެެއވެ)
 . ތަނެކެވެ ނުަބއިވެގެންވާ  ގޮސްތިބުން ެއއީ. ނަރަަކއެވެ މަރުކަޒަކީ

 އެީމހުންނަށް  އެމީހުންނަކީ. ކުަޑކުދިންމެނުވީއެވެ އަދި އަންހެނުންނާއި ެދރަނިކަމެތިންނާއި ފިރިހެނުންކުރެ (98)
 . ނޭނގޭީމހުންނެވެ މަގު. ނުވާމީހުންނެވެ މަގެްއވެސް ދާނެ އަދި އެއް  حيلة އެއްވެސް އަށްދާނެ مدينة އެމީހުން

ކުރަްއވާ ފާަފ  عفو ގިަނގިނައިން . ުކރެވެއެވެ أّميد ފުއްސެވުން ފާފަތައް އެމީހުންގެ الّلو އެމީހުންނަށް ފަހެ (99)

 ވޮޑިގެންވެެއވެ. للّا .ފުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންާވކަލަުކކަމުގައި

 އޭނާ  މަގުތައް ގެ دين މަގުތަކާއި ގެ شريعة ަތންތަން ގިނަ ުކރާނެ ىجرة އޭނާ ުކރާމީހާއަށް ىجرة ގެމަގުގައި الّلو އަދި (100)
 ެގއިން  އޭާނގެ ުކރުމަށް ىجرة މަުގގައި  ގެ الّلو އެމީހަކު  ައދި. ދެކޭެނއެވެ އޭނާ ތަނަވަްސކަންވެސް ރިުޒގު އަދި. ދެކޭނެއެވެ
 ަމރުވެއްޖެްއޔާ  އޭނާ މަގުމަީތގައި އެބަހީ  ައތުވެއްޖެނަމަ މަރު އޭނާއަށް( ނުދެވެނީސް ތަނަށް ދާންވީ އޭނާ) ނުކުތްމީހާ

ނޑައެޅިއްޖެއެވެ ރަނގަޅަށް ثواب ދަުރމަޔާ ުކރުމުގެ ىجرة އޭނާއަށް ގައި حضرة ގެ الّلو ހަމަކަށަވަރުން  އީ  الّلو އަދި. ކަ
 .ވޮޑިގެންވެެއވެ ަކލަކުކަމުަގއި ބޮޑުެވގެންވާ ލެއްވުން رمحة ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިން
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = ިހަދަންޏާ ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހިނގާބިނގާވެ  ބިުމގައި ކަލޭމެން އަދ.        =

 .ކުެށއްނެތެވެ މައްޗަކަށް ކަލޭމެންގެ ފަހެ         =ްކުރުމަކުން قصر ނަމާދު ކަލޭމެނ.     =

 .ބިރުވެތިވަްނޏާ ކަލޭމެން         =ްވެރިކުުރވައިފާނެކަމުގެ فتنة ކަލޭމެން ކާފަރުނ.       

       =ްކާަފރުންވިއެވެ  ަކލޭމެނަށް ހަމަކަށަަވރުނ.       = عداوة ބަޔާްނވެގެންވާ  ެތރިކަން عداوة 

 .ކަުމގައި ތެރިއަކު      =( ޭއެވެ الّلو رسول އ! )ިވެއްޖެްއޔާ އެމީހުންގެެތރޭގައި  ކަލޭގެފާނު ައދ.    

    = ްުކރައްވައިފި قائم ނަމާދު ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާއެކު  ދެނ.         =ެއެމީހުންުކރެ  ފަހ 

 (!ތެދުވާހުށިކަެމވެ ނަމާދަށް) !ތެދުވާހުށިކަެމވެ ބަޔަކު  =ު(ުކރަން ركعة ެއއް) ކަލޭގެފާނާިއއެކ    

     = ިހިފާހުށިކަެމވެ ހަތިާޔރު  އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ!       = ެކޮށްިފއްޔާ سجدة އެމީހުން  ފަހ. 

   =ެވާހުިށކަމެވެ އެމީހުން ފަހ!       =ެފަހަތްޕުޅުގައި  ކަލޭމެންގ          =

 (ނަމާދުނުކޮށްތިބި. )ނުުކރާ ނަމާދު އެމީހުން=    (ުކރަން ركعة ެއއް) !ހުށިކަމެވެ އަންނަ مجاعة އަނެއް އަދި

    = ެުކރާހުށިަކމެވެ ނަމާދު ކަލޭގެފާނާެއކު އެމީހުން ފަހ!        =ިއެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ 

 .ބިުރވެތިާވށެވެ( !ހުޝިާޔރުވާެށވެ) !ހިފާހުށިކަމެވެ ހުޝިޔާރުކަމުަގއި     =ިހަތިާޔރުތަާކއި  އެމީހުންގެ  އަދ 

 (!ހިފާށެވެ ހަތިާޔރު އެބަހީ)      ިލޯބިުކރަނީ ކާފަރުން އަދ.     =ްَغاِفل ަކލޭމެނ 

  .(ވުމަށެވެ َغاِفل ަކލޭމެން. )ވާނެނަމައެވެ     =ެހަތިާޔރުތަކުން ަކލޭމެންގ.       = ިކަލޭމެްނގެ  އަދ 

. ތަކެތީން ހިފާގެންގުޅޭ      =ްމައްަޗށް  ކަލޭމެްނގެ) ލެނބިގަތުމަށް މައްޗަށް ކަލޭމެން އެމީހުން ދެނ 

 (އަރައިގަތުމަށް     =ާ(އަަރއިގަތުމަކަށް އެއްފަަހރާ ެއކީއެކައްޗަކަށް) ލެނިބގަތުމަށް އެއްފަހަރ   

    =ިކުށެއްނެތެވެ ކަލޭމެންގެމައްޗަކަށް އަދ.        =ްއުނދަގުެލއްވަންޏާ ކަލޭމެނަށ.    

   .ސަބަބުން ވާރޭގެ =   =ަބަިލމީހުންކަމުގައިވެއްެޖއްޔާ ަކލޭމެން ނުވަތ .          = 
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 .ެބހެއްޓުމަކުން ހަތިޔާރުަތއް ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެން      =ިހުޝިާޔރުކަމުަގއި  ކަލޭމެންގެ  ަކލޭމެން އަދ 

 !ބިރުވެިތވާށެވެ !ހިފާށެވެ     =ްتعاَل الّلو ހަމަކަށަަވރުނ.       =ްއެކަލާނގެ  ކާފަރުންނަށ 

 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ      = ާއެއް عذاب އިހާނާތްތެރިެވގެންވ.  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

ންެގ ފަރާތުން ކާފަރުންެގ  عدوُّ ރުުކރަންާޏ ކަލޭމެންެގ ދަުތރުފަތު ބިމުގައި ކަލޭމެން ( !މީސްތަކުންޭނވެ އޭ) އަދި (101)

َنةފަރާތުން ކަލޭމެން  ުކރުމަކުން )ުކުރ  قصرވެރިކޮށްފާނޭކަމަށް ކަލޭމެން ބިުރެވތިވަންޏާ ކަލޭމެން ނަމާދު  ِفت ْ

نހަމަކަަށވަރުްނ ކާަފރުން އެީއ ކަލޭމެްނ )ކުރުމަކުން( ކަލޭމެންނަކަްށ ކުށެއްނެެތވެ. )ެއއީ ހުއްަދ ކަެމކެވެ.(   مؤم
 ތެރިންކަމުަގއިވެެއވެ.  عداوةވެގެންާވ  بيانން( ނަށް 

 ެَنةމިއާޔަތުަގއިމިވާ ކާަފރުން  !ދަންނައެވ މިާހރު ނެތެވެ.  َشْرطُ ވެިރކޮށްފާނޭކަމުެގ ބިރުވެތިވަްނޏާއޭ އޮތް  ِفت ْ

َنةއެމީހުންގެ ަފރާތުން  ްނ  حديثކުރުން ހުއްދަެއވެ. އެކަްނ  قصرދަުތރުމަތީ ނަމާދު  ވެރިކަުމގެ ިބރެއްނެތަސް ِفت ْ
 .  أعلم والّلوރަނގަޅަށް ސާބިތެވެ. 

( ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ވެފައި )ހަނގުރާމަިއގެ ވަގުތު( އެމީހުންނާިއެއުކ !އެވެ الّلو رسول)ޭއ   (102)

)މިީއ  !ެއއް ކަލޭގެފާނާިއއެކު ނަމާދަށް ތެދުވާހުށިކަމެވެ مجاعةކުރައްވަންޏާ އެމީހުންގެތެެރއިން އެއް  قائمނަމާދު 

ދެންފަެހ  !ނަމާދުކުަރއްާވ އެްއގޮތެވެ.( އަދި )އަނެއްބައިމީހުން( އެމީހުން ހަތިޔާުރ ހިަފއިގެްނ ތިބޭހުށިކަމެވެ َخْوفُ 

ގެފާނުންެގ ކޮށް ނިމުނީމާ ދެން އެމީހުން ކަލޭ  سجدةކޮށްފިއްޔާ )ދެ  سجدةނަމާދަށް ތިބި ޖަމާއަތުގެ މީހުން 

ނުކޮށްތިބި މީހުްނ  ركعة( ދެން ކަލޭގެފާނު ައރިހު !ކުާރހުށިކަމެވެ ركعةށްގޮސް )ބާކީ އޮތް އަނެްއ ޕުޅަފަހަތް

އެވެ.( ައިދ  ركعة)އެީއ ކަޭލގެފާނުންެގ ފަުހ  !އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނާިއއެުކ ނަމާދުކުރާުހށިކަމެވެ !އަންނަހުށިކަމެވެ

އެވެ.( އަިދ  مجاعة)އެީއ ފާރައަްށ ތިބި  !ހަތިާޔރު ހިފައިގެން ތިޭބހުށިަކމެވެއެބައިމީހުން ހުިޝޔާރުެވ 
ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ ހަތިާޔރުންނާއި އަދި ކަލޭމެންެގ ސާމާނުްނ  –އެމީހުްނ އެދެީނ  –ކާފަރުންގެމީހުްނ ލޯބިުކރަނީ 

ނޑޭ ވަގުތަކަށެވެ.( ދެން غافلކަލޭމެން  ޭއރުްނ އެކީެއކައްޗަކަްށ ެއއްފަހަާރ  ވުމަެށވެ. )ަކލޭމެންެގ ހުޝިާޔރުކަްނ ކެ
ކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެމީހުން ައރައިގަތުމަށެވެ. )ަކލޭމެންގެ ަކންތައް ނިންމައިލުމަށެވެ.( އަދި ަކލޭމެންނަށް ާވޭރެގ 
ސަބަބުން އުނދަގުލެއްވަްނޏާ ނުވަތަ ަކލޭމެން ބަލިމީހުންަކމުގައިވަންޏާ ަކލޭމެންގެ ހަިތޔާރުތައް ެބހެއްޓުމަުކްނ 

 5ަގއިވެސް( ބިުރވެތިވެ ހުިޝޔާރުެވގެންތިބޭހުށިކަމެވެ حالލޭމެނަކަށް ކުށެއްނެތެވެ. އަދި އެކަމަކު )އެ ކަ

 .ކުރެްއވިއެވެ ތަްއޔާރު އެއް عذابކާފަރުންނަށް އިހާނާތްތެިރވެގެންާވ  تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެިނމިއްޖެއްޔާ ނަމާދުން ( َخْوفُ ) ކަލޭމެން  ފަހ.          = ެالّلو ކަލޭމެން  ފަހ 

 !.ުކރާށެވެ ِذْكر އަށް  الّلو/  !ހަނދުމަކުރާށެވެ            = ްތިބެގެންާނއި  ކޮޅަށ 

 .އޮށޯެވތިބެގެންނާއި އަރިކަށިމަްއޗަށް ކަލޭމެން އަދި އިށީނދެތިބެގެންނާއި      = ެކަލޭެމން  ފަހ 

  .ހަމަޖެހިއްެޖއްޔާ ގޮތަށް އާދައިގެ( ބިރުވެރިކަެމއްނެތި)  = ްقائم ނަމާދު ކަލޭމެން( ން قواعد) ދެނ 

  !ކުރާށެވެ      =ްވިއެވެ  ނަމާދު  ހަމަކަށަަވރުނ.      = ްނގެމައްޗަށް مؤمن.     

     = ُނޑައެޅިގެންވާ َوْقت  ެދަރވެ  ކަލޭމެން އަދި ( !ންނޭވެ مؤمن އޭ= )   .އެއްކަމުަގއި فرض ކަ

 !ބަލިކަށިނުވާށެވެ         = (ެކާފަރުންގ ) ް(ދިމާުކރުމުގައި އެމީހުންނާ) ހޯދުމުގައި މީހުނ   

    =ްވޭްނލިބެންޏާ ކަލޭމެނަށް( ގެސަބަބުން َزَخمْ  ލިބޭ) ކަލޭމެންނަށ.        =ެހަމަކަަށވަުރން  ފަހ 

  .ލިެބއެވެ ވޭން( ތަކުން َزَخمْ  އެމީހުންގެ) އެމީހުންނަށްވެސް      =  ްވޭންލިބޭފަދައިން ކަލޭމެނަށ. 

       =ިއެދެމުެއވެ  ން حضرة ގެ الّلو ކަލޭމެން އަދ.         =ްނޭދޭ . ނޭދޭތަކެތި އެމީހުނ 

 .(ސުވަުރގެއެވެ. އެވެ ثواب ދަރުަމޔާ ެއއީ. )ކަންތައް      = ިވެއެވެ ވޮޑިގެން الّلو އަދ.       =

  .ަކލަކުކަމުަގއި ވަންތަ حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ        =(ޭއެވެ الّلو رسول އ! )ްތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުނ 

 .ބާަވއިލެްއވީމެވެ ކަލޭގެފާނަށް          =  ّ(قرآن ީކރިތި) ފޮތް ގޮުތގައި حق           = 

 .ުކރެއްވުމަށެވެ حكم މީސްތަކުންގެމެދުަގއި ކަލޭގެފާނު       = الّلو ެއއްޗަކުން ދެްއކެވި ކަލޭގެފާނަށް الّلو 

 !.ނުގަންނަވާށެވެ ވެަވޑައި ކަލޭގެފާނު އަދި    . އެންގެވިފަދަައކުން ކަލޭގެފާނަށް     = ތެރިންނަށް خيانة.  

     =ާކުރާީމހެއްކަމުގައި دفاع/  ެއއްކަމުގައި  َخْصم ކުރާ  ِدَفاعُ  އޭނ.  

   تَ ْنِبْي     و    

 ޒަމާނުގައި  ގެ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسو މިވަނީ  މިޫސަރތުގައި އާޔަތުގެނިަޔލަށް ވަނަ 112 ފެށިގެން  އާޔަތުން  ވަނަ 115
 ރިވާޔަުތން  ގިނަ ފޮތްތަކުގައި تفسًن. ވާހަކަެއވެ ތަކުގެ خَب އައި އެޔާެބހޭގޮތުން ާވހަކަޔާ ަވއްކަމެއްގެ ކުރި ބަޔަކުމީހުން

َي ان َجاِمعُ : تفسًن އެކަޭލގެފާނުންގެ الّطَبى أبوجعفر. އެކައްެޗކެވެ އަކީ خالصة. އައިސްފައިެވއެވެ އެވާހަކަ ن ގައި الب َ  بَ َيا
 ާކފަ  އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާގެ قَ َتاَدة ُعَمرْبنُ  ْبنُ  َعاِصمُ . ދަންނަަވއިާލނަމެވެ ކުރުކޮށް ވާހަކަ ބައެއް އެްއރިވާޔަާތއި ކުރައްވާފަިއވާ

 އަދި  އަާކއި ُبَشًْن  ައކާއި ِبْش رُ  ގައި  َعائَِلة ގެ  أُبَ ًْنِق بَ نُ وْ . ވިދާުޅވިއެވެ ެއކާފަ. ރިވާުކރައްވާަފއިވެއެވެ  އަިރހުން ގެ  النعمان بن قَ َتاَدة
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ر  ْبنُ  طُْعَمة މި ދެންފަހެ. ެއވެ أُبَ ًْنِق ْبنُ  طُْعَمة ެއއީ ިރވާޔަތުގައި ބައެއް އަދި. އެކެވެ منافق އަކީ ِبْش رُ  މި މިތަނުން. އެއްވެެއވެ ُمَبشّْ
 އެކަމާއިބެޭހގޮތުން  ދެން. ނަގަިއހެދިއެވެ ތަކެތި  ބައެއް  ހަނގުރާަމއިގެ  ގޮދަންފުށާއި ވަްއކަންކޮށް ގެއިން  މީެހއްގެ  أُبَ ًْنِق

ِمٌْنُ  بنُ  َزْيدُ . މީހެކެވެ ބެހޭ ކަމާނުވެސް ެއއީ . ވާހަަކއެވެ އެއްގެ يهودى ބުނީ އޭނާ ެވވުނީމާ ސުވާލު މީނާއާއި . މީހެކެވެ ކިޔާ السَّ
رُ  ފަރާތުން ގެ أُبَ ًْنِق މި އަދި  َرسول ވާހަކަ ަވއްކަންކުރި  أُبَ ًْنِق ައރިހުަގއި ގެ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسول އައިސް ُعْرَوة بنُ  َأِسي ْ

 بن قَ َتاَدة. އެވެ وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسول އޭ. ދެްނނެވިއެވެ އޭނާ. ޝަކްވާކޮށްފިއެވެ ގެ النعمان بن قَ َتاَدة ދެންނެވި އާއަށް
 ކަމާއި  إسالم އެމީހުންނަކީ. ކޮށްފިއެވެ تُ ْهَمة ވައްކަމުގެ ައަކށް عائلة ރަނގަޅު ހަމަ އަުހރެމެންގެ ބޮޑުބޭބެ އޭާނގެ އާއި النعمان

 ވާަހކަދަްއކާ  އޭނާ މިމޭރުމުން. އެޅުވިއެވެ ތުހުމަތު ވަްއކަމުގެ ކަމެއްނެތި ثابت އެއް دليل އެްއވެސް. ބަެއކެވެ ވެރިކަމުގެ صلح
 حديث އެކަލޭގެފާނަށް وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسو ވަޑަިއގަުތމުން قَ َتاَدة ދެންފަހެ. ކޮށްފިއެވެ ِدَفاعُ  ވަރަށް ގެފަރާތުން أُبَ ًْنِق

 ތުހުަމތު  ވައްކަމުގެ  ކަލޭގެފާނު އެއްނެތި دليل އެއްވެސް އެްއގެމައްޗަށް عائلة ކަްނހުރި صاحل ކަމާއި إسالم. ކުރެއްިވއެވެ
. ވިދާޅުވިެއވެ قَ َتاَدة ދެންފަހެ. ާވހަކަުފޅުދެއްކެވުނުކަމުގައިިވއެވެ ކުަރއްވާ دفاع ގެަފރާތުން أُبَ ًْنِق އެ މިގޮތުން. ކުރީއެވެ
. ބުނުއްވިެއވެ  ބޮޑުބޭބެ ައއުމުން ބޮޑުބޭބެގާތަށް ނުދަންނަވައި ެއއްޗެއް  އެްއވެސް އަށް  وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسول އަހުރެން

. ބުނުްއވިއެވެ ބޮޑުބޭބެ. ިކޔައިދިނީމެވެ އަހުރެން ބަސްފުޅު ުކރެއްވި  حديث وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسو؟ ކިހިނެއްެހއްޔެވެ خَب
 ސާފުެވގެން  حقيقة ބާވަިއލައްވާ الّلو އާޔަތްތައް އިްސވެދިޔަ މާލަހެއްުނވެ ދެން. ންނެވެ حضرة ގެ الّلو ވާގިއެދެވެނީ

 ނުަބއި  އެެދއްކީ ުކރިމީހުން دفاع އަރިުހގައި އާގެ رسول ަފރާތުން އޭނާގެ އަދި ކަމާއި أُبَ ًْنق ވައްކަންުކރީ. ހިނގައްޖެއެވެ
 އެކަން  ބޮުލގައި އެއްގެ  يهودى ނުެބހޭ ކަމާއި އަދި  ތެެދއްކަމާއި ހަމަ ވާހަކަފުޅަކީ އެދެއްެކވި ގެފާނު قَ َتادة އަދި  ވާހަކައެްއކަމާއި

 ރަނގަަޅށް  އެވިދާޅުވެވުނީ  އާއިމެދު عائلة ގެ أُبَ ًْنِق وسّلم عليو الّلو صّلى الّلو َرسو އަދި  ދޮގެއްކަމާއި  ވާފަދަ  حًنان އެޅުވުމަކީ
 އާޔަތުގައި  ވަނަ 111 މިވާ ފަހަތަށް  މިއާޔަތްތަުކގެ އަދި –. ިދޔައީއެވެ  ވެގެން بيان ެއއާޔަތްތަކުަގއި މިހުިރހާކަމެއް ނޫންކަމާއި

 ާވހަަކޔާ  މާތްކަމުގެ އަދި އާއި رمحة އޯގާވަންތަކަމާއި ހުރި  އާއަށް رسول މާތް ލޯބިެވވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ الّلو އެވަނީ
 . ބަސްފުޅުތަކެވެ ގެ رمحة ފުިރގެންވާ ން عَبة ާއއި وعظ ާއއި نصيحة. ބަސްފުޅުތަކެވެ އޯގާވެިރކަމުގެ

   މާނެ  ِإْجَمـاِلى     
 އަދި  އިށީނދެތިބެގެންނާއި ކަލޭމެން  ކޮޅަށްތިެބގެންނާއި ަކލޭމެން ނިިމއްޖެއްޔާ ނަމާދުކޮށް ކަލޭމެން ދެންފަހެ (113)

 އެކަލާނގެ  !ކުރާށެވެ ذكر އަށް الّلو ކަލޭމެން( ެއްއގައިވެސް حال ުހރިހާ ) އޮށޯވެތިބެގެްނވެސް ައރިކަށިމައްޗަށް ކަލޭމެން
 قائم ނަމާދު ަކލޭމެން ން قواعد( ނިމިއްޖެއްޔާ ދަތުރު ިބރުވެތިކަމެއްނެތި  ެއއްވެސް) ދެންފަހެ  !ހަދާށެވެ ހަނދާންކޮށް

ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތު ންގެމައްޗަށް  مؤمن ނަމާދަކީ ހަމަކަަށވަރުން !ކުރާށެވެ  . އެއްކަުމގައިވިެއވެ فرض ކަ

 !ެދރަނުވާށެވެ  ބަިލކަށިވެ ކަލޭމެން ހަނގުާރމަކުރުމުގައި އެމީހުންނާ ހޯދައި  ކާފަރުންގެީމހުން( !ންޭނވެ مؤمن އޭ)  (114)
 ހަމަ  ތަކުން َزَخم އެމީހުންގެ އެމީހުންނަށްވެސް ޭވންލިބޭއިރު ަކލޭމެންނަށް ސަބަބުން ފާުރގެ ާއއި َزَخم ލިބިފައިވާ  ކަލޭމެންނަށް
 ދަރުަމޔާ  އެއީ . )އެދެމެވެ ނޭދޭކަންމަކަށް  އެީމހުން ން حضرة ގެ الّلو ކަލޭމެން  އަދި . ވޭްނލިބެއެވެ ވޭްނލިބޭފަދައިން ކަލޭމެނަށް
 ވަންތަ  حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ  تعاَل الّلو އަދި.( ފަިއދާއެވެ ބޮޑު  ަކލޭމެނަށްވާ އެއީ . ލިބުމަށެވެ ސުަވރުގެ  އަދި  ސަވާބު

 .ވޮޑިގެންެވއެވެ ކަލަކުކަމުގައި 

 ކަލޭގެފާަނށް  الّلو ބާވައިލައްވަނީ މިފޮތް ކަލޭެގފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަަށވަރުން( !އެވެ الّلو َرسول އޭ)  (115)
 ގޮަތކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަލޭގެފާނަށް . )ުކެރއްވުމަށެވެ حكم މީސްތަކުންގެމެުދގައި ކަޭލގެފާނު އެންގެވިފަދައަކުން 

 !ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ބޭކަލަުކކަމުަގއި ުކރައްވާ  دفاع ަފރާތުން ެތރިންގެ خيانة އަދި.( ނޫނެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ިއެދިވަަޑއިގަންނަވާށެވެ ފާފަފުއްސެވުމަށް ގައި حضرة ގެ الّلو އަދ.!        =ްالّلو ހަމަކަށަވަރުނ 

  .ވޮޑިގެންވެއެވެ    =ްބޮޑުކަލަކުކަމުަގއި ލެްއވުން رمحة ފާފަފުްއސަވާ ގިނަގިނައިނ.     = 

   !ނުުކރައްވާެށވެ وََكااَلةُ  !ނުކުަރއްވާށެވެ جدل ކަލޭގެފާނު އަދި      =   ްއެމީހުނ 

  .ފަރާތުން ީމހުންގެ ތެރިވާ خيانة ތަކަށް نفس އެމީހުންގެ     = ްލޯބިވެޮވޑި  الّلو ހަމަކަށަވަރުނ 

 .ނުގަންނަވައެވެ       =ެއއްވެސްމީހަކަށް ގިނަކަމުގަިއވާ ުކރުން ِخَيانة.      = ުގިނަިއން  އެމީހަކ 

 .ފާފަކުރާ      = ްނިވަިއވެ  ކިބައިން މީސްތަކުންގެ( ތެރިން خيانة އެ އެބަހީ ) އެމީހުނ 

  .ވަންހަނާވަނީއެވެ    = ިނުެވއެވެ ވަްނހަނާ. ނިަވއިނުެވއެވެ އެީމހުން އަދ.      އަށް الّلو/  ާއއި الّلو .

       ެ(ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެގޮތުން ދެނެވޮިޑގަތުމާއި. ) حال އެމީހުންނާެއކުވާ އެކަލާނގ       =

ނޑު އެމީހުން  .ދިަޔހިނދު ބަދަލުުކރަމުން ތައް َرْأيُ  ޭރގަ          =  ްބަހުގެތެެރއިނ 

 .ވާހަކަތައް އެކަލާނެގރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ     ިވޮޑިގެންވެއެވެ الّلو އަދ.           =ްއެމީހުނ 

 .ދެނެވޮޑިގެްނވާކަލަުކ ކަމުގައި އެކުރާާހކަމެއް      =ޭމިތިބަމީހުންނޭވެ އ!       =  ްކަލޭެމނ 

  .ކޮށްފީމުއެވެ َجَدلُ  އެމީހުންގެފަރާތުން         =ެަގއި حياة ދުނިޔޭގ.           =  ެފަހ 

  ؟ާކކުހެްއޔެވެ ުކރާނީ َجَدلُ  އާއި  الّلو އެމީހުންގެފަރާތުން      =ދުަވހުން قيامة.       =  ަނުަވތ 

 ؟ކާކުެހއްޔެވެ ވަނީ ( ެތރިންނަށް خيانة އެބަހީ ) އެމީހުންނަށް    =دفاع އެމީހުންގެަފރާތުން/  އަކުކަުމގައި وكيل 

  .ުކރާ وََكااَلةُ  ކޮށް     = ިނުބައިކަމެްއކޮްށފިމީހާ އަދ.     = ައަށް  نفس އޭނާގެ ނުވަތ 

  (މީހާ) އަނިޔާވެިރވެއްޖެ      = ްދަންނަވަންޏާ އެދި  ފާފަފުއްސެވުމަށް ގައި  حضرة ގެ الّلو އޭނާ ދެނ.   

  =  ާދެކޭނީ އާއިމެދު  الّلو އޭނ.       = ްބޮޑުަކލަކު  ެލއްވުން رمحة ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިނ 

  .ކަމުގައެވެ       =ިފާފައެއްކުރާމީހާ އަދ.            = ެއެފާފަކުަރނީ  އެމީހަކު ފަހ 

 .(އޭނާއަށެވެ ހަމަ  ހުރީ  ُعُقوبة ޭއގެ. )ގެމައްޗަށެވެ نفس އޭނާގެ      =ިވޮޑިގެންެވއެވެ الّلو އަދ.      

   =ާވަންތަކަލަކުކަމުގައި حكمة ދެނެވޮޑިގެންވ.      = ާއޮޅުމަކުން . )ކުށެއްހޯދައިގެންފިމީހ 
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  (ފާފަކޮށްފިމީހާ ުނވަތަ/  ކުށެއްކޮށްފިމީހާ     =ަ(މީހާ) ފާފަކޮށްފި( ަގސްދުގައި) ނުވަތ         =  ްދެނ 

  (އަޅުވައިފި ޮބލުގައި  އޭނާގެ ތުހުމަތުކޮށް ީމހަކަށް ބަރީައވެގެންވާ ) ެއއްލައިފި  ބަީރއަވެގެންވާީމހަކަށް އެފާފަ އޭނާ

     = ެل. އުފުލައިިފއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހ  .ކޮށްފި حَتَمَّ    = ބޮޑުދޮގެއް ވާފަދަ حًنان.       

  .ބޮޑުފާފައަކާއި ބަޔާންވެގެްނވާ އަދި= 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 دفاعގެފަރާތުން  أبَ ًْنِقގައި ފާފަ ފުްއސެވުމަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާށެވެ. )އެއީ  حضرةގެ  الّلوއަދި  (116)

ވޮޑިގެންވަީނ  تعاَل الّلوން ިވދާޅުވިއެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ  مفّسرކުރެއްވުމަްށ ވިދާޅުވެވުުނ ބަސްފުޅުންކަމުގަިއ 
 ލެްއވުން ބޮޑު ަކލަކުކަމުަގއެެވ. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

ގެމީހުްނ  أبَ ًْنِق بَ نُ وْ ެތރިވާމީހުްނގެ ަފރާތުން )އެބަީހ  خيانةތަކަްށ  نفسއަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ  (117)
އަދި ފާފަކުރުން ގިނަ އެއްވެްސ ތެރިވުން ބޮޑު  خيانةނުުކރައްވާެށވެ!( ހަމަކަށަަވރުން  جدلދިފާއުކުރެއްވުމަށް 

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ.  الّلوމީހަކަށް 

ތެރިވީީމހުން އެީމހުން އެކުރި ކަންތައް މީސްތަކުންނަްށ ނިވައިކޮްށ  خيانةއެބަހީ ެއ  -އަދި އެމީހުްނ  (118)
އަށް އެކަން ވަްނހަނާ ނުުކރެެއވެ. )ނުވެްސ ުކރެވޭނެއެވެ.(  الّلوފޮރުވަނީއެވެ. ވަންހަނާުކރަނީއެވެ. އަދި އެމީހުްނ 

ނޑުގެ ވަގުުތގައި ެއކަލާނގެ ރުިހވޮޑިނުގަންނަވާ  ުކރަމުން ދިޔަިއރު އެަކލާނގެ ވަީނ  َتْدِبًنތަްއ ބަދަލުކޮށް  َرأيُ ރޭގަ
ގެްނވަނީ އެީމހުން ުކާރ ވޮޑި تعاَل الّلوތެރިކަުމގެގޮތުންެނވެ.( އަދި  قدرةއެމީހުނާއެކުގަެއވެ. )ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ 

 ހުރިހާކަެމއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގަެއވެ. 

ުކރި އެންމެންނޭވެ!(  جدلކޮށް  دفاعގެަފާރތުން  عائلةއާިއ އޭނާެގ  أُبَ ًْنِقއޭ މިތިބަ ީމހުންނޭވެ! )ޭއ  (119)
ުދވަހުން އެީމހުްނެގ  قيامةކަމަުކ ޮކށްފީމުއެވެ. ފަހެ އެ دفاعގަިއ  حياةކަލޭމެން އެމީހުްނގެ ފަރާތުން ދުނިޭޔގެ 

 ަެ ؟އަކަށްވާީނ ކާކުެހއްޔެވ وكيلނުވަަތ އެމީހުންެގ ؟ ކުރާީނ ކާކުެހއްޔެވެ دفاعކޮްށ  جدلއަްށ  الّلوފަރާތުން 

ގަިއ  حضرةެގ  الّلوއަްށ ައނިޔާވެރިވާމީާހ ދެްނ އޭާނ  نفسއަދި ނުބައިކަމެްއކޮށްފިމީހާ ުނވަތަ އޭނާ އޭނާެގ  (111)
ْغَفارފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވާ   رمحةއާިއމެދު އޭނާ ދެކޭނީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلوކޮށްފިއްާޔ  أْست َ

 ާއއިެމދު އޮތްބަސްފުޅެއް ކަމުަގއިވެއެވެ.އޭާނ ތައުބާވުމަށެވެ.( أُبَ ًْنقލެއްވުން ބޮޑުަކލަކުކަމުަގއެވެ. )މިއީ ވައްކަންުކރި 

ގެަމއްޗަށެވެ. )ެއހެންވީިއުރ  نفسއަދި ފާފައެއްކޮށްފިމީާހ އޭނާ ެއކުިރ ފާފައޮންނާނީ އޭނާެގ އަމިއްލަ  (112)
ީއ  تعاَل الّلوކުރުުމގެ އެއްވެްސ މާނައެއްނެތެވެ.( އަދި  دفاعފާފަވެރި ކުށްެވރިއެްއގެ ފަރާތުން އެހެންމީހުން 

 ވަންތަ ަކލަކުކަމުގަިއވެއެވެ.  حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ 

އޮޅުމަކުްނ )ގަސްދެއްނެތި( ކުށެްއކޮށްފި މީާހ ނުވަަތ ގަސްތުގަިއ ފާފައެއްކޮށްފިމީާހ ދެްނ އެކުށުްނ  އަދި
ވާަފދަ ދޮގެއްހަދައި އަދި ބޮޑުފާފައެއް އުފުަލއިގަތުމެކެެވ.  حًنانބަރީއަވެގެްނވާ މީހެްއގެ ގަިއގާ އެކުްށ އެޅުވުމަކީ 

 އިވެެއވެ. ޭއނާއަށް ތުހުމަތުކުިރ މީހުންނަށްާވ އިންޒާރެެކވެ.(ަގއިވާ ބަސްފުޅެއްކަުމގަ دفاعމީާހގެ  يهودى)މިއީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ކަލޭގެފާނުންގެަމއްޗަށް ުނވާނަމަ.ވަންތަކަްނ  فضلގެ  الّلوއަިދ     = އަިދ

 ާއއި. رمحةއެކަލާނެގ        =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންގެތެެރއިން ބަަޔކުމީހުްނ ކަ

 އެމީހުން ކަޭލގެފާނު މަގުފުރައްދައިެލއްވުމަށް. =   ގަސްތުކުރީެހވެ.    = އަިދ

  އެމީހުން މަގު ނުފުރައްދާެނއެވެ.  =  ެތައްމެނުވީ. نفسއެމީުހންގ     =  އަިދ

 އެްއވެސްކަމަކުން. =   އެމީހުންނަށް ަކލޭގެފާނަކަްށ ގެްއލުމެްއ އަިދ އުނދަުގލެްއ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

       =  ިަކލޭގެފާނުންގެމަްއަޗށް ބާވަިއލެއްިވއެވެ. تعاَل الّلوއަދ       =  ފޮތާިއ

  (سّنةއާއި މާްތ  قرآن)ކީރިިތ  حكمة   = .ެއަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިެދއްވިެއވ   

    = .ިަކލޭގެފާުނ ދެނެވަޑައިގެންފައިާވ ކަުމގަިއ ނުވާތަކެތ        =  އަިދ

    ބޮޑުވެގެްނވާ ެއއްޗެއްކަުމގައި. =   ވަންަތކަން ަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށވިއެވެ. فضلގެ  الّلو

    = .ެގިނައެްއޗެތީގަިއ ެހވެއްނެތެވ     =  / އެމީހުްނގެ ިސއްުރ ެއއްވުންތަކުެގ

   ތަކުގައި. َجْلَسة   = އަަކށް އަމުރުުކރިމީހަކުމެނުވީ. صدقة     =  ނުވަަތ

  ހެޔޮކަމަކަށް. )އަމުުރކުރި ީމހަކުމެނުވީ(      =  حނުވަތަ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ  إصال

  ކުރުމަށް )އަމުރުުކރި މީހަކުމެނުވީ(   =  އަދި އެކަންކަން ކޮށްފިމީހާ )ނުވަތަ ެއއިންކަމެްއ

 ކޮށްފިމީހާ(        = ގެ ުރހިވޮޑިގަުތން އެދިގެން. الّلو     =  ެފަހެ ނިކަންހުރ 

 އެމީހަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޭދހުށީމެވެ. )ދެއްާވހުށީމެވެ!(       = .ަބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމ  

     =  ިާއ އާިއ އިދިކޮޅުހަަދއި ެދކޮޅުވެރިވެއްޖެމީހާ. رسولއަދ          

 އޭނާޔަށް ތެދުަމގު އެނގި ބަޔާްނވުމަށްފަހު. =  =  ާވެ. تبعައދި އޭނ      = ن  مؤم

 ންގެމަގު ނޫން މަގަކާއި.       =  އޭާނ އެފަރާތަކަްށ ސަަހރޯވެިރކަންދީ ަބރޯސާުކރިފަރާތަކާިއ

 ިފޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.( الّلوުކރާހުށީމެވެ. )އެއީ  حوالތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ    

 = .ެއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭނާ ަނރަކައަށް ވައްދާހުށީމެވ      =  ެއީއ
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  އެނބުރިގޮސްތިބުން ނުބަިއވެގެންާވ ތަނެކެވެ.      =  ްުދވަހުން(  قيامة) تعاَل الّلوހަމަކަަށވަރުނ

 ނުފުއްސަވައެވެ.    =  ުކރުމުެގ ފާފަ( شريكުކރިކުރުން. ) شريكއެކަލާނެގއާިއ    

  =  .ެއަިދ އެނޫންތަކެތި )އެނޫންފާފަ( އެަކާލނގެ ފުއްސަަވއެވ      =  އެކަލާނެގ

   އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް.  =  ިކޮށްފިމީހާ. شريكއަށް  الّلوއަދ     = ަފެހ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަުކ މަގުފުރެިދ އަވަދިެވއްޖެއެވެ.      = .ްދުުރހިސާބަކަށ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ފުޅުަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ ނުވާނަަމ  َرمْحَةވަންތަކަމާިއ އެކަލާނގެ  فضلެގ  الّلوެއވެ!(  الّلو رسول)ޭއ   (113)

ކުީރހެވެ. އަިދ  قصدއެމީހުންގެތެރެއިްނ ބަެއއްމީހުްނ ކަޭލގެފާނު މަގުުފރައްދާާލ ާވ ވައްާދލުމަށް ކަށަވަރުްނވެްސ 

މެނުވީ މަގުނުުފރައްދައެެވ. އަދި އެއްވެސްގޮތަކުން އެމީހުންނަށް ަކލޭގެފާަންށ  نفسއެކަމަކު އެމީހުން އެމީހުްނގެ 

ةާއއި  قرآنކަލޭގެފާނަށް ފޮާތއި )އެބަީހ ކީރިިތ  تعاَل الّلوއެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނދަުގލެްއ ނުކުރެވޭެނއެވެ.   حكم

ةއެއިްނ މުރާދުކުެރވެނީ މާތްެވގެންވާ ކަމުގަިއ ނުވާ އެހެނިހެްނ އެންެގވުންތަކެވެ.  قرآنބާވައިލެްއވިއެވެ. ެއއީ   سّن

( އަިދ ަކލޭގެފާނަްށ އެތަކެިތ އެނިގގެްނވާކަމުގައިނުާވ އެަތްއ އެއްެޗްއ އަިދ އެތައްކަެމްއ أعلم والّلوއެވެ. 

ވަންތަކަމާިއ އެަކލާނގެ އޯގާވަންތަކަްނ  فضلގެ  الّلوއެކަލާނގެަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިެދއްވިެއވެ. އަދި 
 ންގެ ަމއްޗަށް ުނހަނުބޮޑުވެގެންވެެއވެ. ކަލޭގެފާނު

ޖަލްސާތަކުގައި ހެވެއްނެެތވެ. ހަމައެަކިނ ، އެމީހުން އެއްެވ  އެދަްއކާ ގިނަ ިސއްރު ވާހަކަތަުކގައި ސިްއރު (114)

އެއްކުރުމަްށ އަުމރުކުިރ ީމހެއްމެނުވީެއވެ. ނުވަަތ ކޮންމެވެސް ހެޔޮކަމެްއ ުކރުމަށް އަމުރުުކިރ މީހެްއ  صدقة

ކުރި މީަހކު މެނުވީއެވެ. އަދި އެކަންތައްތަްއ  أمرެއއްކުރުމަްށ  إصالحމެނުވީއެވެ. ނުވަތަ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ 

ލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަްށ އެދިގެންކޮށްފިމީާހ )ދަންނައެވެ.( ަފެހ ފުޅު އެދިގެން އެކަ وجوެގ  الّلوނުވަތަ އެއިްނ ކަމެްއ 
 ނިކަން ހުެރ އެމީހަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބޮޑުެވގެންވާ ަދުރމަ ދެއްވާހުށީމެވެ. 

ވެ ދެކޮޅުހަދައިފިމީާހ  خالفއާ އާއި  رسولވެ އެނގުމަށްފަހު  بيانއަދި އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ރަނގަޅަށް  (115)

ެވއްޖެއްޔާ އޭނާ އެފަރާތަކުްނ ސަަހރޯވެިރކަން ހޯާދ  تبعންގެަމގު ނޫްނ އެހެންަމގަކާިއ  ؤمنمއަދި އެމީާހ 

ކުރާހުށީމެވެ. އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އޭާނ  حوالއެފަރާތަކަށް ބަރޯާސކުރިފަރާަތކާއި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އޭާނ 
 ތަނެެކވެ.  ނަރަކައަށް ލައްާވހުށީމެވެ. އެީއ އެނބުިރގޮސްތިބުމަށް ނުބަިއ ވެގެންވާ

ުދވަހުން( ެއކަލާނެގ  قيامةނުވިނަމަ  توبةކުރުމުގެ ފާފަ )އޭނާ ދުނިޔޭަގއި  شريكއަށް  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (116)
 شريكއަށް  الّلوނުފުއްސަވާނެއެވެ. އަދި އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަަކށް އެނޫން ފާފަފުއްސަވައެވެ. އަދި 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ވަރަށްބޮޑަށް މަުގފުރެދި ވާވަެދއްޖެކަން ކަށަަވރެވެ.ކުރިމީހާ )ދަންނަެއވެ!( 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ާކޮށް ނުހަދައެވެ. دعاءއެކަލާނގެ ފިަޔވައި އެީމހުން ގޮވ     =  އަންހެްނ

 އެވެ. ނުވަަތ ދެންވެސް އެހެން ބުދެވެ.( َمَناةއާިއ  ُعزَّىއާިއ  اَلالَّتއެއްޗެތިތަކަކަށްމެނުވީ. )ެއއީ   

  = .ެއަދި އެމީހުން ނުގޮަވއެވ          =  ިއަކަށް މެުނވީ. شيطانނުކިޔަމަންތެރ 

    = ލައްަވއިފިއެވެ.( لعنةއާ އަށް  شيطانލައްވާފަިއވެއެވެ. ) لعنةއެސޮރަށް  الّلو    =  އަިދ

  އެސޮރު ދެންނެިވއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ ހިފާނެކަްނ ަކށަވަރެވެ. )މަގުުފރައްދާހުށީމެވެ.(  = 

 އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ. އަޅުތަކުންގެތެރެއިން.      =  ިވެގެންވާ ބަޔަކު.  عٌّن ކަނޑައެޅ

 )މިންވަރެއް(    = .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެމީހުން މަގުފުރައްދަިއލާހުށީމެވ   = 

 ( އުއްމީދުތަްއކުރުާވ އެދުްނވެރި ުކރުވާނެކަން ކަށަވަެރވެ.باطلއަދި  މިއަޅާ އެމީހުންނަށް )   =  ިއަދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަާޅ އެމީހުންނަްށ އަމުުރކުރާހުށީެމވެ.         =  ފަެހ ހަމަކަަށވަުރްނ
ނޑާނެއެވެ. )ިމއީ  نَ َعمْ  ެގ އަުމރަށް އެސޮރަްށ  شيطانަޒމާނުގެ ކަމެކެވެ. އެީއ  َجاِىِليّ ސޫފިތަކުގެ ކަންފަތްތަްއ ކަ

 ކުރާކަމެެކވެ.(ކިޔަމަންތެރިވުމަށް   = .ެއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެީމހުންނަށް އަުމރުކުާރހުށީމެވ 

      =  دينގެ  الّلوގެ ހެއްދެވުން ބަދަލުުކރާނެއެވެ. ) الّلوދެން އޭރުން އެމީހުްނ 

ނޑުެގ ބަދަލުކުރާނެެއވެ. ނުވަތަ ެގރިބަކަީރގައި  ުހއްދަނޫންގޮތްގޮތަށް އޮށްނަގައި ހޯޖާކޮްށ ހަދާނެއެވެ. ނުވަަތ ހަށިގަ
  އެތަންމިތަން ބަދަލުުކރާނެއެވެ. / މޭކަޕްުކރުންވެްސ މިޔަށް ަވންނާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.(        = 

 ކޮށްފިމީހާ. إختيارހިފަިއ  شيطانއަދި   = .ިސަހަރޯެވރިއަކުކަމުަގއި. / ކިޔަމަންވެޭވ މީަހކުކަމުގައ  

   = ފިޔަަވއި. الّلو      =.ެހަމަކަށަަވުރން އެމީަހކު ގެއްިލ ހަލާުކވެއްޖެއެވ      

  =.ްބަޔާންވެގެންވާފަދަ ގެއްލި ހަލާުކވުމަކުނ    =  ްތައްުކރެެއވެ. وعدއެސޮރު އެމީހުންނަށ 

   =  ްތައްކުރުވައި ެއދުންވެރިކުުރވައެވެ. أّميد އަދި އެސޮރު އެމީހުންނަށ           =  ިއަދ

 ހެއްލުންމެނުވީ. =    ނުކުރެއެވެ. وعدއެމީހުންނަށް  شيطان     = ިއެމީހުން އަދ

 =    ދުވަުހން( ގޮސްތިބޭނެތަނަކީ ނަރަަކއެވެ. قيامةއެމީހުން ) =   (!)ދަންނައެވެ

 އަދި އެމީހުްނ ނުދެކޭނެެއވެ.     = .ްއެއިްނ ސަލާމަތްވާެނ ތަނެއ    =  އަިދ
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 މީސްތަކުން.އީމާންވެއްޖެ         =  ްކުރި. عمل صاحلއަދި އެމީހުނ  =  ނިކަންހުެރ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ވައްދާހުށީމެވެ.   =.ްބަގީޗާތަކަކަށް. ުސވަުރގެތަކަށ        

   = .ޭއެތަންތާނގެދަށުން އާރުތައް ދެމ         އެމީހުން އަބަދާއަބަދު ެއާތ

 ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ.      = ީފުޅެވެ. وعد حقّ ގެ  الّلوއެއ   =  އަދި ތެދުެވރިކަން ަވކިްނ

  ބޮޑީކާކުހެއްޔެވެ؟  = އަށްވުރެން. الّلو   =  ްކުރެްއވުމުގެގޮތުން. وحىބަސ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކޮްށ އެތަކެއްޗަްށ އެޮގވާތަކެތި އެއީ އަންހެްނ  دعاءން( އެކަލާނގެިފޔަވަިއ  مشركއެމީހުން )އެބަީހ  (117)

އާިއ ދެންވެްސ ެއހެނިހެްނ ބުދުތަކެވެ.  َمَناةއާިއ  ُعزَّىއާިއ  اَلالَّتއެއްޗެތިތަކެްއ ކަމުަގއި މެނުީވ ނުެވއެވެ. )އެީއ 
 އަކަށް މެނުީވ އެމީހުްނ ގޮާވކަމުގައިނުެވއެވެ. شيطانއެއީ ަހއްތާވެސް އަންހެން ނަންނަމެވެ.( ހަމަ ނުކިޔަމަންތެިރ 

ލެއްވިއެވެ. އަދި އެސޮުރ ދެންނެވިެއވެ.  لعنةއާއަްށ  شيطانލެއްވިެއވެ.  لعنةއެސޮރަށް  تعاَل الّلو (118)
ނޑައެޅިގެން ބަަޔކުމީހުން މިއަޅާެގ  ގެތެެރއަްށ ވައްދާހުށީެމވެ.  نصيبއިބަރަސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެތެެރއިން ކަ

 )މިއަޅާގެ ބަސްއަހާމީހުްނކަމުގައި ހަދައިލާނަެމވެ.(

ނޑައެޅިގެން މިއަޅާ އެމީހުން މަގުފުރައްދާ ާވވަ  (119) އްދައިލާނަމެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން މިއަާޅ އަދި ހަމަ ކަ
ތައްކުރުވާ އެދުންވެރިުކރުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ހަމަކަަށވަރުން މިއަޅާ އެމީހުންނަްށ  أّميدއެމީހުންނަށް ބޭކާރު 

ނޑާނެއެވެ. )ެއއީ  نعمއަމުރުކުާރހުށީމެވެ. ދެން އޭރުްނ އެމީހުްނ  َراءސޫފިތަކުގެ ކަންފަތްތައް ކަ ي ْ ވެ. ެއީއ އެ حبَِ
އަށް ކިޔަމަންވެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނނެވެ.( އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެީމހުންނަްށ  َطَواِغْيتُ 

ބަދަލުުކރުމެވެ.  دينގެ  الّلوގެ ހެއްދެވުްނ ބަދަލުކުރާނެެއވެ. )އެއީ  الّلوއަމުރުކުާރހުށީމެވެ. ދެން އޭރުްނ އެމީހުން 
ސޫފީގެ އޮށްަނގާ ހޯޖާކޮްށ ހަދަިއ އަދި ިތމާމެންގެ ގައިެގ އެތައްމިތަން ބަަދލުކޮށް ޒާތްޒާުތެގ  نعمއޭގެދަށުން 

ވެގެންެވއެވެ. ެއީއ  أوَلކުލަކުަލއިން ުކރެހުންއަޅާ ހަދާނެއެވެ. މިޒަމާނުގެ މޭކަްޕެވސް މިބާބުގެތެރެއަްށ ވަނުްނ 
އާީއ ތިމާެގ  شيطانފިަޔވަިއ  الّلوރުމެވެ.( އަދި ބަދަލުުކރުމެވެ. ހެއްދެވުްނ ބަދަުލކު خلقެގ  الّلوހައްތާވެްސ 

ކޮށްފިމީާހ ހަމަކަަށަވރުން ބަޔާްނވެގެންާވ ގެްއިލ ހަާލކުވުމަކުްނ ގެްއިލ  إختيارސަހަރޯެވރިއަުކ ކަމުަގއިބަލަިއ 
 ހަލާކުެވއްޖެއެވެ. 

އާެގ  شيطانހަަދއެވެ. އަިދ  ކޮށް وعدތައް ުކުރވައެވެ.  أّميدއެމީހުންނަްށ ޒާތްޒާތުގެ ބޭކާުރ  شيطانއަދި އެ  (121)
 އެއީ ހަމަ ހެއްލުންެތރި ެއއްޗެއްކަުމގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ.  وعد

ދުވަހުްނ  قيامةއާއަށް ެހއްލުނުމީުހން ދަންނައެވެ. ( އެމީހުން  شيطانއެބަހީ  1އެމީހުން )ދަންނައެވެ (121)
ގޮސްތިބޭނެތަނަކީ ހަަމ ނަަރކައެވެ. އަދި އެމީހުން އެަތނުން ރައްކާެތރިެވވޭނެ އެއްވެސްމަެގއް އެމީހުންނަްށ 

 ނުފެންނާނެއެވެ. 

( ނިކަްނހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެތަންތާނގެދަށުްނ !ކުރިމީހުން )ދަންނައެވެ. عمل صاحلއަދި އީމާންވެގެން  (122)
ގީޗާތަކަކަްށ )ސުަވރުގެތަކަށް( އެީމހުން ވައްދަވާހުށީމެވެ. އެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ. ެއީއ އާރުތަްއ ދެމިދެމިވާ ބަ 

އަށްުވރެ ތެދުވެިރކަން ވަކިންބޮީޑ  الّلوކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން  وحىފުޅެކެވެ. އަދި ބަސްފުޅު  وعد حقّ ކުރައްވާފައިވާ  الّلو
 )އެއަށްުވރެ ތެދުެވރިއަުކ ނުވެެއވެ.( ؟ކާކުހެއްެޔވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ެކަލޭމެްނ އެދޭގޮތަކަްށ ނޫނެވ             =  ިއެަބީހ –ން  كتاب أىلއަދ

  އިްނ އެދޭގޮތަކަްށވެސްނޫނެވެ. نصارىންނާިއ  يهودى     = .ާނުބައިކަެމއް ކޮށްފިީމހ    

  ލިބޭހުއްޓެވެ.އޭނާޔަށް އެކަމުގެ ޖަޒާ  =    = ).ެއަދި އޭނާ ނުދެކޭނެއެވެ. )އޭނާޔަކަށް ނުވާނެެއވ 

    = ފިަޔވައި. الّلو       =  ިنصرސަހަޯރވެރިއަުކވިޔަްސ އަދ 

  ވެރިއަުކވިޔަސް.    =  ިކޮށްފިމީހާ. عملއަދ        = ޮގެތެރެއިން. عملހެޔ  

       =.ްފިރިހެނުންގެތެރެއިްނ ވިޔަްސ އަިދ އަްނހެނުންގެތެރެއިންިވޔަސ    =  އެމީަހުކ

 .حالއީމާންވެގެންާވ     = .ްފަެހ އެފަދަމީހުނ     = .ެސުަވރުގެވަންނަުހއްޓެވ  

    =  ިއަީކ  نقًنެއއްގެ މިންަވރުގެ އަނިޔާވެސް އެމީހުންނަށް ުނވެވޭނެެއވެ. ) نقًنއަދ
  ކަދުރުއޮށް ނޮޅަިއލީމާ އަޑީއޮުށގެ ުބރިކަށިފަރާތުަގއި އިންނަ ިހމަލޯވަޅެކެވެ.(    =  ިدينُ އަދ 

 ؟ގެގޮތުން އެންެމހެޔޮވެގެްނވަނީ ާކކުހެއްެޔވެ       =  އެމީހެްއގެ މޫުނ ކިޔަމަންކުިރ

 އަށް. الّلو =  މީހަކަށްވުރެން. )ކިޔަމަންތެރިީވ ީމހަކަށްުވރެ.(    =  ތެިރވެގެންާވ  إحسانއޭާނ

  .حال       =  ާވެ. تَ َبعَ އާ  ِمّلةގެ(  الّسالم عليم) إبراىيمއަދި އޭނ      އަްށ  توحيد

  (حال)އިްސލާމްދީނަށް ސީދާެވގެންވާ  حالސީދާވެގެންވާ        ިعليم إبراىيم )  تعاَل الّلوއަދ 

 މިުތަރކުކަމުގައި. =   ުކރެއްިވއެވެ. إختيار (الّسالم         =  އަިދ

 އަށެވެ. الّلوވެވޮޑިގެންވަީނ ހަމަ  ملكއުޑުތަކުގައިވާާހ ަތކެތި        =  އަިދ ބިމުަގިއ

 ވާހާތަކެއްާޗއި.     =  ިވޮިޑގެންވެއެވެ. الّلوއަދ        =  

 )ދެނެވޮޑިގަތުމުގެގޮތުން( ހުިރހާ އެްއޗެއްލާ ވަށައިަލއިގެން.    =  ޭ( އެމީހުްނ !އެވެ الّلو رسولއަދި )އ

 ައހާނެއެވެ. فتوىކަލޭގެފާނުންގެކިބައިްނ       = .ުައންހެނުންނާއިމެދ    =ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 

     =  ދެއްަވއެވެ. فتوىަކލޭމެންނަށް  الّلوއެކަނބަލުންނާމެުދ        =  ައިދ

 ކަލޭމެންނަށް ކިެޔވޭ ތަކެތީންނާއި.      = .ިފޮުތގައ         =  يتيمއަންހެނުންެގ 

 ކުދިންނާމެދު.        = .ެެއކުދިންނަކީ އެކުިދންނަށް ކަލޭމެްނ ނުދޭ ކުދިންނެވ      
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 ވެގެންާވ ބައި( فرضއެކަނބަލުންނަްށ ލިެޔވިގެންވާަތކެތި. )އެކަނަބލުންނަށް  =    =  އަިދ ކަލޭމެްނ

 )ފިރިހެނުން( އެދޭ.    = .ްއެކަނބަލުންނާ ކާވެނިކުރުމަށ      =  އަދި ދެަރ

 ނިކަމެތިންނާއި.   = .ްކުޑަކުދިންގެތެެރއިނ   =  ްވެތިބުމާއި. قائمއަިދ ަކލޭމެނ 

       = ޮކށް.  إنصاف عدلންނާއިމެދު  يتيم       =  އަދި ަކލޭމެްނ
ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން އެކުާރހާކަމެއް.        = ވޮޑިގެންވެެއވެ. تعاَل الّلوފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ    

 =  .ިއެކަމެއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުަގއ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންނާިއ  يهودىން ބުނާގޮަތކަށް ނޫނެވެ. ކަލޭެމން އެދޭގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަިދ  مؤمنކަންތައްއޮތީ ކަލޭމެްނ  (123)

ކުާރގޮތަކަށްވެސްނޫނެވެ. ނުަބއިކަމެްއ ކޮށްފި ީމހަކުކަމުގަިއވަންާޏ އޭނާޔަްށ އެކަމުެގ  أّميدއިްނ  نصارى
ފިަޔވަިއ އޭނާޔަށް އެއްވެްސ ސަހަޯރވެިރއަކުވިޔަްސ އަިދ ނަސްރުެވރިއަުކވިަޔްސ  الّلوޖަޒާލިބޭހުއްޓެވެ. އަިދ 

 ނުވެއެވެ. 

ކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ެއއީ ިފރިހެނަކުނަމަވެްސ ނުވަަތ  عمل صاحلއެމީހަކު އީމާންވެގެްނ  (124)
ެއއްގެ މިންަވރު އަނިޔާވެްސ  نقًنއަންހެނަކުނަމަވެސް ަފހެ އެފަދަމީހުްނ ސުަވރުގެވަންަނ ުހއްޓެވެ. އަދި 

 އެމީހުންނަށް ނުވެވޭނެެއވެ. 

އަްށ ކިޔަމަންެތިރެވ  الّلو)އެބަީހ ތިމާ  އަށް ިކޔަމަންކޮށް الّلوތިމާގެމޫުނ  حالތެރިެވގެންާވ  إحسانއަދި  (125)
ގެގޮުތްނ  دينއަށް ސީދާެވއްޖެ މީހަކަށްުވރެ  توحيدވެ  تَ َبعَ އަށް  ِمّلةގެ(  الّسالم عليم) إبراىيمއަދި އެމީހާ 

)އެއަށްުވރެ ހެޔޮމީހަުކ ނުެވއެވެ.( އަިދ  ؟ހެޔޮވެގެންވަީނ ތިމާެގ މަުގގެގޮތުން ރަނގަޅުވެގެްނވަނީ ވަކިްނ ކާކުެހއްޔެވެ 
 ކުެރއްވިެއވެ.  إختيار( ެއކަލާނެގ މިތުރަކުކަުމގައި ިހއްޕަވާ الّسالم عليم) إبراىيم تعاَل الّلو

ީއ ހުިރާހ  الّلوއަށެވެ. އަިދ  الّلوެވގެްނވަނީ  خاصّ ެވ  ملكއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގއިވާހާތަކެިތ  (126)
 ނެގ ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ ކުޅަދުންވަންތަަކން ލާވަށަިއލައިފަިއވާ ަކލަކުކަމުަގއި ވޮޑިގެްނވެއެވެ. އެއްޗެއްގެަމއްޗަށް އެކަލާ

ބޭަކލުން ކަލޭގެފާާނ ސުާވލުުކރައްވަިއ  أصحابއެވެ!( އަްނހެނުންނާއިމެދު އެމީހުން އެބަީހ  الّلو رسول)ޭއ   (127)
ދެއްވައެވެ. އަދި ިމ  فتوىކަލޭމެންނަށް  الّلوއައްސަވާނެއެވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެކަނަބލުްނނާއިމެދު  فتوى

ެގ  فَ َراِئضُ ގައި ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ކިެޔވޭތަކެތީގަެއވެ. )އެއީ މިސޫރަތުަގއި ބާވަިއލައްވާަފއިވާ  قرآنކީރިތި 
ެވގެންާވ ބަިއ ެއކަނބަލުްނ ކަލޭމެްނ  حقّ ެރ އެކަނބަލުންަނށް ލިބުްނ އަންހެންކުދިންކު  يتيمއާޔަތްތަކުގަެއވެ.( ެއީއ 

ކުދިންނެވެ. އަދި އެކަނބަލުންނާިއ  يتيمނުދޭ )އެބަީހ ާވރުތަ މުަދލުން އެކަނބަލުންނަްށ ނުދޭ( އަންހެން 
 فتوىަކލޭމެނަށް  لّلواކާވެނިކުރުމަށް ކަލޭމެން ނޭދޭ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އަދި ނިަކމެތި ކުޑަކުދިންނާއިމެދުގައިވެސް 

ޒަމާނުގަިއ ކުޑަކުދިންނަށް މުދަުލެގ ވާރުތަުނވެއެވެ. ަތރިކަމުދާ ލިބެނީ ހަަމއެކަިނ  جاىليةދެއްވައެވެ. )
َراتހަނގުރާމަެވިރ ފިރިހެނުންނަށެވެ. މިހުިރާހ ކަމަކަްށ މިސޫަރތުގެ ުކރީކޮޅުގަިއވާ  ންނާިއ އަދިވެްސ  آيةެގ  ِمي ْ

لންނާއިމެދު  يتيمޮކށްދެއްވާފައި ެއވަނީއެވެ.( އަިދ  بيانޖަވާބުެދއްވާ  الّلوސޫރަތް ފެށޭތާނގަިއވާ އާޔަތްަތކުން   عد
ވެތިބުމަށްވެްސ އެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށް އަންަގވައެވެ. އަިދ ހެޔޮކަުމގެތެރެއިްނ ަކލޭމެންުކިރ  قائمވެރިގޮތުަގިއ ކަލޭމެްނ 

 ދެެނވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوފަެހ އެކަމެްއ  ކޮންމެކަމެއްވެސް
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = )ާއަދި އަންހެނަކު ބިރުވެތިވަންޏާ. )ބިުރެވތިވެއްޖެއްޔ       =  އޭނާގެ ފިރިމީާހ

  އޭނާއާ ުނރުިހ އޭނާގެކިަބއިން ުދރުވެދާނޭކަމާމެދު.   =  ނުވަަތ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެނުބރިގެންފާޭނ

   ކަމާމެދު.    = .ެއެދެމީހުންގެމަްއޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވ           = 
އޭާނ  حقّ ވުމަކުން. )އެީއ ފިރިމީހާ ރުއްުސުވމުގެގޮތުން އަނބިމީހާއަްށ ލިބެންވާ ަބއެއް  ُصْلحَ އެދެމީހުންގެ ދެމެދު 
 .(މެެއވެދޫކޮށްލައިގެންނަމަވެސް   =  )ވުން މާެހވެވެ. ُصْلحَ )ވަރިވުަމށް އެދުމަށްވުެރ    

     =  ިحقّ ތަކަށް ގަދަެވގެންވާ ދަިހެވތިކަން އައިސްފައިެވއެވެ. )އަންހެންމީހާ އޭނާގެ  نفسއަދ 

 ތަކަށް ދަހިވެިތވަނީއެވެ. އަދި ފިިރހެންމީހާވެްސ ދަިހވެތިވަނީެއވެ.       =  ްإحسانއަދި ަކލޭމެނ 

 ވެިރވެއްޖެއްޔާ. تقوىތެރިވެ       =  ްވޮޑިގެންވެެއވެ. تعاَل الّلوހަމަަކށަވަރުނ      

  =  ެދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލަކުކަމުގައި. خَبކަލޭމެންކުރާާހ ކަންކަމުގ        =  އަދި ކަލޭމެންނަްށ

 ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ.     =  ްހިުތގެ ލޯިބ ހަމަހަމަުކރުމަށް(ވެރިުކރުމަކަށް  عدلަކލޭމެނ(       

 އަނބީންގެމެދުގައި. =     = .ްއަދި ކަލޭމެން ަދިހވެތިވިޔަސ    =  ފަހެ ކަލޭމެން )ލޯިބާވ

 އަނބެއްގެފަރާތަށް( ުނލެނބޭށެވެ.     = )ްހުރިހާ ލެނބުމަކުން. )އެކީެއކަށ     =  ްދެނ

  ދޫކޮށްލާފައިެބހެްއޓުން. އަނބިމީހާ()ލޯބިނުވާ  ކަލޭމެން އެކަނބުޭލގެ     =  .ްއެުލވާފައިވާ ީމހަކުފަދައިނ

 އަދި ިފރިޔަުކ ނެތްމީހަކުފަދައިން. ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އަންހެނަކު ފަަދއިން.( –)ހުއްސަރިބައިނޫްނ   

  =  ްކޮށްފިއްޔާ. إصالحއަދި ކަލޭމެނ    =  ެވެރިވެއްެޖއްޔާ. تقوىއަދި ކަލޭމެން ބިުރވެތިވ 

      =  ްވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلوފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ     =  ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ

 ލެއްވުްނ ބޮޑުކަަލކުކަމުގައި. رمحة      = .ާއަިދ އެދެީމހުން ަވކިވެއްޖެްއޔާ / ވަރިެވ ުދރުވެއްޖެްއޔ   

    = ުފއްދަވައިދެއްާވހުއްޓެވެ. الّلوދެމީހުންކުެރ ކޮންމެ ީމހަކަށްވެްސ     =  އެކަލާނެގ

 ތަނަވަސްކަމުގެތެރެއިން.    =  ިއެވެ.ވޮޑިގެންވެ الّلوއަދ      =  ްދެއްވުނ

 ވަންތަކަލަކު ކަމުގައި. حكمةތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ          =  އަދި އުޑުތަކުގައިވާހާ ތަެކިތ

  އަށެވެ. الّلوމިލްކުވެވޮޑިގެންވަީނ ހަމަ      = .ިއަދި ބިމުގައި ވާހާތަކެްއޗާއ     =  އަިދ
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   ުކރެއްވީމެވެ. أمرުކރެއްވީެމވެ.  وصّيةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ     = ެވުުނ އްފޮތްދ

ން( ގެ ުކިރން.  مؤمنކަލޭމެން ) =   މީހުންނަށް.   = .ިއަދި ކަލޭމެންނަށާއ        

 !ވެިރވާށެވެ تقوىއަްށ  الّلوަކލޭމެން )އެންމެން(  =    = އަްށ  الّلوއަދި ކަލޭމެްނ ކާފަުރވަންާޏ )އެކަމުްނ

 އެއްވެްސ ގެްއލުމެއްނެތެވެ.(     = ްއަށެވެ. الّلوވެގެންވަީނ  خاصّ ވެ  ملكފަެހ ެއހެނީ ހަމަަކށަވަރުނ     

    = ާތަކެތިއުޑުތަކުގައިވ.        = .ިއަދި ބިމުގައިާވހާ ތަކެްއޗާއ     =  ިالّلوއަދ 

 ވޮޑިގެންވެއެވެ.     =  ާލިިބވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި. مَحْدُ ފުދިވޮިޑގެންވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އަންހެނަުކ އޭނާެގ ފިރިީމހާ އޭާނއާއި ުނރުިހ އޭނާާޔ ވަކިވެދާނޭކަމަްށ ބިުރވެތިވެއްޖެއްާޔ ނުވަަތ  (128)

ނޑައެޅިގެްނ  ވުމަކުްނ  صلحއޭނާގެ ކިަބއިން އެނުބރި ގެންފާނޭކަމާމެދު ބިުރވެތިވެއްޖެްއާޔ އެދެމީހުންެގ ދެމެދު ކަ
.  ން ދޫކޮށް ހެދު حقّ ސުމަްށ ައނބިމީހާ އޭނާއަްށ ލިބެންާވ ބައެްއ އެދެމީހުންގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ. )ިފރިމީާހ ރުއް
ތަކަށް ދަހިވެިތކަްނ  نفسވުްނ ހެޔޮެވގެންވެެއވެ. އަދި  صلحއެއީ ުހއްދަ ކަމެެކވެ.( ކޮންމެގޮތަކުންވެްސ 

ތަަކށް ދަހިވެތިވެެއވެ. އަދި އަންހެންީމހާވެސް އޭނާއަްށ  حقّ އައިސްފައިވެެއވެ. )ފިރިހެންމީާހ އޭނާޔަށް ލިބެންވާ 
 تقوىތެރިވެ  إحسان( ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ އަނބީންނަށް !ތަކަށް ަދހިވެތިވެެއވެ. )ޭއ ފިރިހެނުންނޭވެ حقّ ލިބެންވާ 

ެގ ޖަާޒ ވެރިވެ އެކަނބަލުންެގ ކިބައިން ދިމާާވ ނުރުެހވޭ ކަންކަަމށް ކެތްތެރިވެގެްނވަންޏާ ަކލޭމެނަށް އެކަމު
 މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  خَبކަލޭމެންުކރާ ުހރިހާކަމެްއެގ  تعاَل الّلوއެކަލާނެގ ދެއްވާުހއްޓެވެ. 

ވެިރކުރުމަްށ ކުޅަދާނަވެެގްނ  عدلއަދި ަކލޭމެން ކިތަންމެވަރަކަްށ ދަިހވެތިވިޔަްސ ގިަނއަނބީންގެމެދުގަިއ  (129)
ىމަ ނުވާެނ ާވަހކައެވެ. ެއހެނިހެން ނުވާނެއެވެ. )އެީއ ހިުތގަިއ އުފެދޭ ލޯބި ހަމަހަ ކަންކަްނ ހަމަހަަމ ނުކުެރވޭެނ  َمادّْ

 !ވާހަކައެއްނޫެނވެ.( ފަެހ އެހެްނވެ ަކލޭމެން ބޮޑަްށ ލޯބިާވ ައނތްބެއްގެ ފަރާތަްށ ެއކީއެކަްށ ލެނިބ ނުގަންނާށެވެ 
ދެން ކަލޭމެްނ ކުޑަކޮްށ ލޯބިާވ އަނބިމީހާ އެލުވިަފއިާވ މީަހކުފަދައިން )ުހއްސަރިބަިއ ނޫްނ އަިދ ފިރިަޔކު ނެްތ 

އަދި ކަލޭެމްނ  (!މީހަކު ފަދައިްނ ހޫޭރ މީަހކު ފަދައިްނ ނުވަަތ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީަހކުފަދައިން ދޫނުކޮްށލާށެވެ
 تعاَل الّلوހަމަކަަށވަރުން  (ބީންގެ މެދުަގއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްހަދަންޏާވެރިވެއްެޖއްޔާ )އެބަހީ އަނ تقوىކޮށް  إصالح

ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. )އެބަހީ ަކލޭމެންގެ ކުރިން ގޮސްފައިާވ  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ 
 ކުރެެވއެވެ.(  أّميدކުރެއްވުްނ  قبول توبةކޮށްދެއްވާ  عفوކަންކަން 

އެަކާލނގެ ތަނަވަްސކަމުގެތެެރއިން އެއިްނ ކޮންެމ  تعاَل الّلوމީހުްނ ވަރިެވ ވަކިވަިކވެއްޖެއްާޔވެްސ އަދި އެދެ (131)
ވަންތަަކލަުކ ކަމުގަިއ  حكمةީއ ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންާވ  تعاَل الّلوމީހަކަށްވެްސ ފުއްދަާވ ދެއްަވއިފާނެއެވެ. އަިދ 

 ވޮޑިގެންވެއެވެ.

 مؤمنއަށެވެ. އަިދ ކަލޭމެްނގެ ) الّلوެވ މިލްުކވެވޮޑިގެންަވނީ ހަމަ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާތަކެތި  (131)

ުކރައްާވ  وصّيةވުނު ީމހުންނަށާއި އަިދ ސީދާ ކަލޭމެނަށްވެސް ތިމަންަރސްކަލާނެގ އްންގެ( ކުރިްނ ފޮތްދެ
ވެިރވުމަށެވެ.. އަދި ަކލޭމެންއެކަލާނެގއަށް ކާފަރުވިޔަްސ  تقوى އަށް الّلوއަމުރުކުަރއްވާފައިވާީނ )އެންމެންވެސް( 

ެއއްވެްސ ގެްއލުމެއްުހރިކަމެއްނޫނެވެ.( ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަތކެިތ   )އެއަކީއެަކލާނގެއަްށ 
 ِفْعلُ ފުޅާއިގެން ފުދިވޮދިގެންވާ އަދި އެކަލާނގެ  ذاتއީ އަމިއްަލ  الّلوއަށެވެ. އަިދ  الّلوވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ވެ  ملك

 ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. تعريفއާއި  محدފުޅުތަކަށް 

 



މާނަ  ގެ سورةالنساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

3 0 8   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ައަށެވެ.  الّلوއަދި އުޑުތަކުގަިއވާހާ ތަކެތި މިްލުކވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ       = 

 އަދި ބިމުގަިއވާާހ ތަކެއްާޗއި.      =  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަިދ   =  އެތަކެތި( ަރއްކާުކރައްާވ(

 ކަލަކުކަމުގައި.      = ްަވއިފީހެވެ. ދައެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ ކަލޭމެން ގެނ

 )ނެތިކުރައްވައިީފހެވެ.(     = ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ!    =  އަިދ އެހެންބަޔަުކ ެއކަލާނެގ

 ގެންނަވައިފީހެވެ.    =  ވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަިދ       އެކަމަށް ކުޅަދުންވަންަތ

 ކަލަކުކަމުގައި.      = .ާއަިދ އެދޭމީހ      = .ުދުނިޭޔެގ ސާމާނ    =  ެގ  الّلوފަެހ

  ގައިވެއެވެ. حضرة      =  ގެ ސާމާނު. آخرةދުނިޔެއާިއ     =  ިވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلوއަދ 

     = .ިއައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުގައ       =  ޭއ 

  !ކަލޭމެންވާެށވެ =  !އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ    = ުކާރ  قائمވެރިކަން  عدل

 ހެކިދޭބަަޔކުކަމުގައި(  ޓަކައި އަށް الّلوެގ ހެކިެވރިންކަމުަގިއ ) الّلو =   ބަޔަކުކަމުގައި.     

  =  ްކަލޭމެންެގ އަމިްއލަ ނަފުސުތަކަށްނަމަވެސ       = ަިއ އަިދ ށާނުވަަތ މައިންބަފައިންނ

   ގާތްތިމާގެމީހުންގެމައްޗަށްނަމަވެސް.  = .ްެއމީހަކީ މުއްސަންޖެްއކަމުގަިއ ވިަޔސ   = 

 އަކުކަމުގައިވިޔަސް. فقًنނުވަތަ         =  ްއެވެ. )އެބަީހ  الّلوވެގެންވަނީ  أوَلފަހެ އެދެމީހުންނަށ

  ުކރެއްވުމަށް( ެއކަާލނގެ ައއުލާެވގެންވެއެވެ. فقًنއެދެމީހުން މުއްސަނދިުކރެއްވުމަށާިއ        =  ފަެހ

  !ނުވާށެވެ تبعއާިއ  نفس ىوىކަލޭމެން     =  ްވެރިވުމުަގއި. عدلކަޭލމެނ       އަދި ަކލޭމެްނ

  އާިއ ދުރަށް( ލެނބިއްޖެއްޔާ. حقّ )ހެކިދިނުމުގައި    =  ނުވަތަ )ހެކިބަސް އަދާނުކޮށް އެކަމުްނ

 މަނާވެގެންފިނަމަވެސް(       =  ްވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوފަެހ ހަމަަކށަވަރުނ      = 

މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ  خَب =    ކަލޭމެންކުރާކަންތައްަތކާއިމެދު )ެހކިބަސް އަދާުކރިގޮތަކާއިމެުދ(

 ކަލަކުކަމުގައި.      =  ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ إْيانންނާއި ފޮތްތަކަށް(   رسول)ކުީރެގ!) 

      =  ( އަށް އީމާްނވާށެވެوسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدއާ ) رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ  الّلوކަލޭމެްނ! 
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         =  އަށް( قرآنއަދި އެކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވި ޮފތަށާއި )އެބަީހ ކީރިިތ     = 

 ގެމަްއޗަށް( وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدއާގެމައްޗަށް. ) رسولއެކަލާނެގ         =  އަދި އެކަލާނެގ

  ބާވައިލެްއވި ފޮތްތަކަށާއި.   = ( ްقرآنޭއގެކުރިނ )ްގެކުރިނ       =   ިއަށް  الّلوއަދ

 ކާފަރުވާމީހާ.       =  ެބޭކަލުންނަށާއި އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށް. مالئكةއަދި އެކަލާނގ     

      =  ދުވަހަށް. آخرةންނަށާއި އަދި  رسولއަިދ އެަކލާނެގ    =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެމީހަކު މަގުުފރެދިއްޖެއެވެ.      = .ްދުރުެވެގންވާ މަގުފުރެދުމަކުނ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަެށވެ. އަިދ އެތަކެިތ  الّلوވެވޮިޑގެންވަނީ ހަމަ  ملكެވ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގއިވާާހ ތަކެިތ  (132)

 ފުދިވޮޑިގެްނވެއެވެ.  الّلوބަލަހައްޓަާވ ަރއްކާތެރިުކރަްއވާ ަކލަކުކަމުގަިއ 

ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވައިފިްއާޔ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ގެންދަަވއިފީހެވެ.  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (133)
ކު އެކަލާނގެ ގެންނަަވއިފީހެވެ. އަިދ އެކަމަްށ ކުޅަދުންވަންތަ ަކލަކުކަމުަގިއ  ނެތިކުރައްވައިީފހެވެ. އަިދ ެއހެންބަޔަ

 އެކަލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ. 

ގެ ޖަޒާެވއެވެ.  آخرةަގއި ދުނިެޔއާިއ  حضرةެގ  الّلو( ަފހެ !ދުނިޔޭގެ ތަެކއްޗާިއ މަޖާއެދޭމީާހ )ދަންނައެވެ (134)
 ވޮޑިގެްނވެއެވެ.  الّلوސާމާނުވެއެވެ. އަދި އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި 

އަްށ  الّلوއަދި  !ކުރާބަޔަކުކަމުގައި ަކލޭމެންވާށެވެ قائمވެރިކަން  عدل !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (135)
ތަކުގެަމއްޗަްށ ނަމަވެސް ުނވަަތ  نفسމެްނވާށެވެ. ަކލޭެމންގެ އަމިްއަލ ހެކިދޭ ެއކަލާނެގ ެހކިވެރިްނކަމުގަިއ ކަލޭ

ވެިރވުން ހުއްެޓވެ.  عدلމައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ނަމަވެްސ އަދި ގާތްތިމާެގ މީހުންެގމައްޗަށް ނަމަވެސް މެއެވެ. )
 أوَلއެދެމީހުންނަށް  تعاَل الّلوްސ އަކުކަމުގަިއ ވިޔަ فقًنއަދި އެެހކިދެޭވ މީހާއީ( މުއްސަންޖަކުކަމުަގއިވިޔަްސ ނުވަަތ 

ުކރައްާވކަންކަމެވެ. އެކަލާނެގ  الّلوކުރެއްވުމަީކ  فقًنވެގެންވެެއވެ. )އެަބހީ އެމީހުްނ މުއްސަނދިކުެރއްވުމާިއ 
ނޑައެޅުއްވި މިންވަރުގެދަށުންނެވެ.( ފަހެ  އަިދ  !ނުވާށެވެ تبعއާއި  نفس ىوىވެިރވުމާިއމެދު ކަލޭމެންގެ  عدلކަ

އާއި ދުރަށް ލެނބޭކަމުގައިވަްނޏާ ނުވަތަ ހެކިބަސް އަދާކުރުުމްނ  حقّ )ހެކިދިނުމުގައި ނުވަތަ ނިޔާުކރުމުގައި( 
މޮޅަްށ  خَبކަލޭމެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ  تعاَل الّلوމަނާވެގަނެ އެނބުރި ުފރަގަސްދިން ނަމަވެސް ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން 

 ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ އެަކމުގެ ފުރިހަަމ ޖަޒާދެއްވާހުއްެޓވެ.(ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. )އަިދ އެަކލާނ

އަށާިއ  الّلوކަލޭމެްނ  !ންނޭވެ كتاب أىل !ންނަށާއި ފޮތްތަކަށް( އީމާންީވ މީހުންނޭވެ  رسولއޭ )ުކރީެގ  (136)
ގެފާނުންގެމައްޗަްށ  زلّمدއާ  رسولއަދި އެަކލާނގެ  !( އަށް އީމާންވާށެވެوسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدއާ ) رسولއެކަލާނގެ 

އަދި އެފޮތުގެކުރިން ާބވައިެލއްވި ފޮތްތަކަްށވެސް ަކލޭމެްނ  !އަށް( އީމާންވާށެވެ قرآنބާވައިލެްއވިފޮތަށް )ކީރިިތ 
ންނަށާއި ައިދ  رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ ަމލާއިކަތުންނަށާިއ ެއކަލާނެގ ފޮތްތަކަށާިއ އެަކލާނެގ  الّلوއަދި  !އީމާންވާށެވެ

( ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާ ވަރަށްުދރު މަގުުފރެދުމަކުން  މަގުފުރެިދ ވާވަެދ !ހަށް ކާފަރުވާމީހާ )ދަންނައެވެދުވަ آخرة
 އަވަދިވެއްޖެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = .ްހަމަކަށަަވރުން އީމާންވެއްޖެމީހުނ    = .ިދެން އެމީހުން ކާފަރުވ    =

  ދެން އެމީހުން އީމާންވި.  =  .ިދެން އެމީުހން ކާފަރުވ       = ދެން އެމީހުްނ

  ކާފަރުކަން އިތުުރކުރި.     =ވޮޑިގެން ނުވެއެވެ.  الّلو       =   އެމީހުންނަްށ

  ފުއްސަވާނޭކަލަުކކަމުގައި.     =  އަިދ އެމީހުންނަްށ ތެދުމަގަްށ މަގުދައްަކވާޭނ

 ކަލަކުކަމުގައި.      =  ޭދެއްވާށެވެ خَبންނަށް  منافق( ކަލޭގެފާނު !އެވެ الّلو رسول)އ!   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަށް ހުރިކަމަށް.      =  އެއް.  عذابވޭންދެނިިވ  = ްއެމީހުނ  

       = ްކުރަީނއެވެ إْخِتَيارُ  ހިފާ  ކާފަރުނ .    =  ިސަަހރޯެވރިންކަމުގައ       = 

 ފިޔަވައި  މުއުމިނުން    = -ް؟އެދެނީހެއްެޔވެ  އެމީހުނ        =ެِعزَّة ގާތުން އެމީހުންގ     

    = ެވެގެންވަނީ  َخاصَّ   ِعزَّة ފަހ=   އަށެވެ. الل      ިއެންމެހައ=       = 

 އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ބާވަިއލަްއވާފައިވެއެވެ.      =  ިقرآنފޮތުގައި. ކީރިތ 

 ގައި.       = .ާކަލޭމެްނ އަަހއިފިއްޔ     = ގެ އާޔަތްތައް. الّلو      = ްއެއާޔަތްތަކަށ

 ކާފަރުވެވޭއަޑު.       = .ުއަދި އެއާޔަތްތަކަށް މަލާމާްތކުރެވޭއަޑ      =  ފަހެ ކަލޭމެްނ

 (!)އެމީހުންާނއެކު ނުއުޅޭށެވެ. ނުތިބޭށެވެ !އެބަޔަކާއެކު ުނއިށީންނާށެވެ   =  ްއެމީހުނ

 ވަދެގެންފުމަށްދާންދެން.     = .ްެއެހން ވާހަަކއެއްގެެތރެއަށ       = 

 އެހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންވެްސ ހަމަ ެއމީހުންފަދައެވެ.          = 

 ްނ ޖަމާުކރައްވާޭނ ަކލާނގެެއވެ. منافقީއ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ     = .ިއަިދ ކާފަރުންނާއ     

 =  .ާއެ އެންމެން ެއކީ ނަަރކައިގ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ހަމަކަށަވަރުްނ އެބަޔަުކ އީމާންިވ ދެން އެީމހުން ކާަފރުވި ދެން އަލުންވެްސ އީމާންިވ ދެން އަނެްއާކ  (137)
އެފަދަ މީހުންނަްށ  تعاَل الّلو( !ކާފަރުވި ދެން އެކާފަރުކަްނ އިތުުރކުރި ީމހުން )ދަންނައެވެ

 ުނވެއެވެ.  ވޮޑިގެންފާފަފުއްސަވާނޭކަލަކުކަމުަގއި

  ިގައި  تفسًنއޭނާގެ  الّطََبِى جْعَفر أبوންކަމުގައި  كتاب أىلގައި މިސިފަކުރައްވާ ީމހުންނަކީ  آيةދަންނައެވެ. މ
. ދެްނ އޭގެެތރެއިްނ ބަޔަކުީމހުްނ އަްށ އެއްބަްސވެފަިއ އެކަްނ ދޮުގކުރީެއވެ حكمެގ  توراةލިއުއްވާފަިއވެއެވެ. އެމީހުްނ 

ެގ  وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدވެ ދޮގުުކރީއެވެ. ދެްނ خالفކުރުމަށްފަހު އެޔާ  قرار إجنيلކަމާއި  رسولގެ  الّسالم عليو عيسى
 ދޮގުކޮށް ކާފަރުވީއެވެ. އަިދ ކާފަރުކަުމގެމައްަޗށް ކާފަރުކަްނ އިތުރުުކރީެއވެ.  قرآنކަމާއި  رسول

  އަށް އީމާންވެފައި ދެން އެމީހުްނ  الّسالم عليو موسىން ވިދާޅުވަނީ: އެމީހުން  مفّسرއަދި ބައެްއ
އަށް އީމާންވެފައި ދެން އެކަޭލގެފާނަްށ  الّسالم عليو عيسىއިން  نصارىދެން އޭގެތެެރއިން  އެކަލޭގެފާނަްށ ކާފަރުވެ 
ރުެވ ކާފަުރކަން އިތުރުުކރީއެވެ. މިއެވެ. ައިދ އަްށ ކާފަ وسّلم عليو الّلو صّلى زلّمدކާފަރުވީއެވެ. ދެްނ 

 . أعلم والّلوލިޔެވިފަިއވެއެވެ.  مرادމިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް މިއާޔަުތގެ 

އެްއ ހުރިކަުމގެ ވާހަަކއިން ކަލޭގެފާުނ  عذابންނަްށ ވޭންދެނިިވ  منافق( ހަމަކަަށވަރުްނ !އެވެ الّلو رسول)ޭއ   (138)
  !ދެއްވާށެވެ خَبއެމީހުންނަށް 

ންގެމީހުްނ އެމީހުންެގ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަަލއި ހަދާމީހުންނެވެ.  كافرްނ ފިޔަވަިއ  مؤمنއެމީހުންނަކީ  (139)
ަފެހ ؟ ތެރިކަްނ އެދެނީހެްއޔެވެ عّزةއަދި  ؟ފަހެ އެކާފަރުްނގެ ކިަބއިން ބާާރ ގަދަފަދަކަން އެމީހުން އެެދނީހެއްޔެވެ

ެގ  الّلوއަށެވެ. )ކޮންމެ މީހަކުވެސް  الّلوެވގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ތެރިކަމެއް )އަދި ބާާރއި ގަދަފަދަކަން(  عّزةއެންމެހައި 
 (!ތެރިކަން އެދޭހުށިކަމެވެ عّزةން  حضرة

ގެ ާއޔަތްތަކަށް ކާަފރުވެޭވ އަުޑ  الّلو( ހަމަކަަށަވރުން !)އޭ އީމާންކަްނ ފައުޅުކޮށްގެން އުޅޭމީހުންނޭވެ  (141)
އަަހއިފިއްޔާ ނުވަަތ އެއާޔަަތކަށް މަލާމާތްުކރެވޭ ައޑު ކަލޭމެން އަަހއިފިއްޔާ )އެކަމެއް ެއކުރާ ަބޔަކު( ކަލޭމެން 

އެކަން ދޫކޮްށ ެއހެން ވާހަަކއެއްގެެތރެއަްށ ވަދެގެންފުމަްށ ާދންދެން ކަލޭމެްނ އެމީހުނާެއކު އެާތ ނުތިބޭން ީކރިިތ 
ވަނަ އާޔަުތގައެެވ.  88ސޫރަތުގެ  أنعامްނގަވާފައިާވނެއެވެ. )އެއީ ގައި ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ ާބވައިަލއްވާ އަ قرآن

 އެއީ                        )......  .ެމިއާޔަތެވ 

ދެންފަހެ ކަލޭމެްނ އެފަދަމީހުނާއެުކ އާޔަަތކަށް މަލާމާތްުކރެިވ ކާފަރުެވވޭތާނގަިއ ތިބެއްޖެނަމަ ކަލޭމެންވެްސ ާވީނ 
ންާނއި ކާފަރުްނ އެީކއެކަްށ  منافقހަމަ ޭއގެމީހުންކަމުަގއެވެ. އެމީހުންނެޭކ އެއްފަދަެއވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އެންމެހަިއ 

 ވަވާ ހުއްޓެވެ.ކުރައް  مجعނަރަކައަށް  تعاَل الّلو
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  = ެން. منافقއެމީހުން އެބަހީ އ      =  ްކުރަނީއެވެ. إنتظارންނާމެދު  مؤمنއެމީހުން ކަލޭމެނ 

      =.ާފަހެ ކަލޭމެންނަށް ލިބިއްޖެއްޔ      = ންެގ އަތުްނ  عدوّ އެއް. /  فتحން  حضرةގެ  الّلو

 އެއް. غنيمة  = .ެއެމީހުން ބުެނއެވ      =  ެ؟ައހުރެމެން ފަހެ ަކލޭމެނާއެކު ުނވަމުހެއްެޔވ 

 އިން ދޭންވާނެެއވެ.( غنيمة)އަހުރެމެން ކަލޭމެނާއެުކ ހަނުގރާމައިަގއި ވީުމއެވެ. ައހުެރމެންނަށްވެސް      

    =  ްއެްއ ލިބިއްޖެްއޔާ. نصيبއަިދ ކާފަރުންނަށް )ކަލޭމެންގެފަރާުތން( ކޮންމެވެސ    =

 ން ބުނެެއވެ.( منافقއެމީހުން ބުނެއެވެ. )         =  ެ؟އަުހރެމެން ކަލޭމެން ގަދަނުކޮށްދެމުހެއްެޔވ 

 )އެބަީހ ގަދަކޮށްދިނީމެވެ.( ރައްކާެތރިކޮށްދިނީމެވެ.         =  ންގެަފރާތުން އަހުރެމެްނ  مؤمنއަިދ

 ކުރީމެވެ. منعކަލޭމެން       =  ުކރައްާވހުއްޓެވެ.  حكمކަލޭމެންގެމެދުގައި  الّلوފަެހ      

= ދުވަހުން.  قيامة        =  ިނުލައްވާނެެއވެ. الّلوއަދ    = .ްކާފަރުންނަށ      = 

 ންގެމައްޗަށް. مؤمن   = .ްއެއްވެސްމަެގއ       =  ން. منافقހަމަކަށަވަރުްނ    

  =  ްއަްށ މަކަރުހަދަީނއެވެ. الّلوއެމީހުނ      =  ެފުާޅ  ذاتއަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ )އެަކލާނގ

 އެކަށީގެންވާފަދައަކުން( މަކަުރހައްދަަވއެވެ.          =  ްވަންާޏ.  قائمއަިދ އެމީހުްނ ނަމާދަށ

 ނަމާދަށް ތެދުވަންޏާ.     = .ެކަންނެތްކަމާިއއެކު އެމީހުން ތެދުެވއެވ      = 

  މީސްތަކުންނަށް ދެއްކުމަށް.    =  ހަނދާްނ  الّلوނުކުރެެއވެ.  ِذْكرُ އަށް  الّلوއަިދ އެމީހުްނ

 حالއެދެމެދު އެމީހުްނ ދެފުށުއެޅޭ  =     ދާދި މަދުންމެނުވީ. =    ނުކުރެއެވެ.

  އާއިދެމެދު( توحيدއާއި  شرك)     = ީންގެތެރެައުކ  مؤمنމިމީހުންގެ ތެރެއަކަށް ނޫނެވެ. )އެަބހ

  ނުވެއެވެ.(     =  ނުަވަތ  –ންގެ ތެެރއަކަށް  مشركއަިދ އެބައިމީހުްނގެތެރެއަަކށް ނޫނެވެ. )އެބަީހ
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  ންގެ ެތރެއަކަްށ ނުެވއެވެ.( يهودى    =  (!މަގުފުރައްދަވައިިފއަޅަކު )ދަންނަެއވެ الّلوއަިދ   

  = .ެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ދެެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވ    =   ( ّވާނެ واصلއަްށ  حق)  ްއެްއވެސްމަގެއ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮށްކޮްށ ިތޭބ  إنتظار )ނުބައިގޮތްވުމަށް(ންނާމެދު مؤمنކަލޭމެްނ ، ންނަކީ منافقއެމީހުންނަކީ އެަބހީ އެ  (141)

އެްއ  غنيمةންގެފަރާތުްނ  عدوُّ އެްއ އެބަީހ  فتحން ެއއްެވސް  حضرةެގ  الّلوބައެކެވެ. ދެންފަެހ ަކލޭމެންނަށް 

)އެބަީހ އަުހރެމެންވެްސ ؟ ން ބުނާނެއެވެ. ައހުރެމެްނ ފަހެ ަކލޭމެންނާއެކު ނުވަުމހެއްޔެވެ  منافقލިބިއްޖެއްާޔ އެ 

އިން ދޭްނވާނެއެވެ.( އަދި އެކާފަރުންނަށް )ަކލޭމެންގެ ަފރާތުން(  غنيمةހަނގުރާމަިއގައިވީމުެއވެ. އަުހރެމެންނަށްވެސް 

ްނ ކާފަރުންނަށް ބުނާނެއެވެ. ައހުރެމެން ކަލޭމެްނ  منافقކޮންމެވެސް ނަސީބެއް ލިބިއްޖެއްާޔ އެ 

ކޮށްދިނީމެވެ. ފަެހ منعން ފަރާތުން އަހުރެމެން ަކލޭމެން  مؤمنހީ ގަދަކޮށްދިނީމެވެ. އަދި އެބަ؟ ގަދަނުކޮށްނުދެމުހެއްޔެވެ

ންގެމައްޗަްށ  مؤمنކުރައްވާ ނިާޔކުރަްއވާ ުހއްޓެވެ. އަދި  حكمދުވަހުން ކަލޭމެންގެ މެދުގަިއ  قيامة وتعاَل سبحانو الّلو

 ދުވަހުންނެވެ.   قيامةނުލައްވާނެއެވެ. އެީއ  تعاَل الّلو ކާފަރުންނަށް އެްއވެސް ގޮތެއް )ގަދަވެވޭނޭ( އެއްެވސް މަގެއް 

ފުޅާިއ  ذاتއަށް މަަކރުހަދައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ )ެއކަލާެގ  الّلوންގެމީހުން  منافقހަމަކަށަވަރުްނ  (142)

އެމީހުން ނަމާދަްށ ން ނަމާދަށް ތެދުވަންާޏ  منافقއެކަށީގެންވާފަދައަކުން( އެމީހުންނަށް މަަކރުހަދަނީެއވެ. އަދި އެ 

ެތރިކަމެްއ ނެތިއެވެ.(  إخالصއަށް އެއްވެްސ  الّلوތެދުވާނީ ކަންނެތްކަމާއެުކގައެވެ. އަދި މީސްަތކުންނަށް ދަްއކާށެވެ. )

 ހަނދާން ނުކުރެެއވެ.  الّلوނުކުރެެއވެ.  ِذْكرُ އަށް  الّلوއަދި ދާދިމަދުން މެނުވީ އެީމހުން 

ކާަފރުކަމާއި ދެމެދު ދެފުށުެއޅިއެޅިއެވެ.( މިމީހުންގެތެރެއަކަްށ ނުވެއެެވ.  ކަމާއި إْيانއެމީހުން އެވަީނ ) (143)

ންގެެތރެއަަކްށ  مشركންެގ ބަޔަކުކަމުަގއި ުނވެއެވެ.( އަިދ އެބައިމީހުްނގެ ެތރެއަކަްށ ނުވެެއވެ. )އެަބހީ  مؤمن)އެބަހީ 

މަގުފުރައްަދވައިިފ  الّلوްނގެެތރެއަކަށްވެްސ ނުެވއެވެ.( އަިދ  يهودىނުވެއެވެ. ކާަފރުންގެެތރެއަކަްށ ނުވެެއވެ. އަިދ 

 ވާނޭ އެްއވެސްގޮތެްއ ކަޭލގެފާނަށް ެފނިވަޑައި ނުގަންނަވާނެެއވެ. واصلމަގަށް  حقّ އަޅަކަށް 

 

 

 
 



މާނަ  ގެ سورةالنساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

3 1 4   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!          =  ކަލޭމެްނ ކާފަރުްނ ހިފަިއ

 (!)ނުބަލާށެވެ !ނުކުރާށެވެ إختيار    .ިސަހަޯރވެރިންކަުމގައ      =  ންފިޔަވައި. مؤمن 

   =ެ؟ކަލޭމެން އެދެނީހެއްެޔވ        =   )ްކަލޭމެންގެމަްއޗަށް )ަކލޭމެންނާ އިދިކޮޅަށ

 މަށް.އްވުއިދެއްވަ އަށް ލަ الّلوކަލޭމެން        = ެއއް. دليلއެްއ /  حّجةވެގެންވާ  بيان       

 ންވަނީ. منافقހަމަކަށަަވރުން   =        = .ެެއންމެ ވަތުބަތާނާގައެވެ. އެންމެ ދަުށ ބައިގަެއވ  

   = .ެނަަރކައިގ     = .ެއަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަާވ ހުއްޓެވ 

   = ްވެރިައކު. نصرއެއްވެސ         =   ެވ އަިދ އެމީހުްނ  توبةއެމީހުްނ

 ކޮށްހެދިމީހުންމެުނވީ. إصالحކުރިކުރުން(  فاسد)        =  ްއަްށ ކިޔަމަންވުމުެގ  الّلوއަދި އެީމހުނ

އެަބހީ އެީމހުްނ  - دينއަށް އެީމހުންެގ  الّلوައދި  =    ރައްކާތެިރކަން ލިބިގަނެ.

 ެތރިކޮްށ ހެދިމީހުްނ މެނުވީއެވެ. إخالص عملކިޔަމަންތެރިކަމާ     =  ފަެހ އެމީހުްނ / އެބަީހ އިސްވެދިަޔ

 ސިފަތައް ުހރި ީމހުންވަނީ.      = ްނނާއިއެކުގަެއވެ. مؤمن      =  އަިދ ނިކަންހުެރ

ދެއްވާނެއެވެ.  الّلو    =ންނަށް. مؤمن       = .ަބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމ        

    = ؟ދެއްވުމުގަިއ ެއކަާލނގެއަށް އޮީތ ކޮންފައިާދއެއްެހއްޔެވެ عذابކަލޭމެނަްށ  الّلو      

  =  ެތެރިެވއްޖެއްޔާ( إخالصކޮށް އަިދ ކަލޭމެން އީމާންވެއްޖެއްާޔ ) شكرއަށް(  نعمةކަލޭމެން )އެަކލާނގ 

     =  ިވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަދ      = ވެރިވެވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެްނާވ  شكر

  ކަލަކުކަމުގައި.
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ްނ ފިޔަަވިއ ކާފަރުްނ އެީއ ސަހަޯރވެރިންކަމުަގިއ ކަލޭމެްނ ހިާފ  مؤمن !އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ (144)

 حضرةގެ  تعاَل الّلوކަލޭމެން  حّجةއާިއ  دليلވެގެންވާ  بيانކުރުމަްށ  قائم حّجةަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  !ނުކުރާށެވެ إختيار

ން ފިޔަވައި ތިމާމެންގެ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ  مؤمن)އެ ކާަފރުން އެީއ  ؟އަށް ލައިދޭން ކަލޭމެން އެދެީނހެއްޔެވެ 

އެއް މިމީުހްނ  عقوبةހަމަޖައްސާ މީހުންނެކޭ ކާފަރުންނެކޭ އެއްަވރެވެ.( އެހެންަކމަށްވަންޏާ ކާފަރުންނަށް އޮތް 

 ންނޭކިޔަސްވެސް( އޮންނާނެއެވެ.  مؤمن)ދުލުކޮޅުން 

ންވަނީ ނަަރކައިެގ އެންމެ ވަތުބަތާނައިގައެވެ. އެންެމ ދަށުބައިގަެއވެ. ައިދ  منافقހަމަކަށަވަރުްނ  (145)

 ެވރިއަުކވާތީ ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާނެއެވެ.  نصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް 

ައްށ  الّلوކޮްށ އަިދ އެމީހުްނ  إصالحުކރިކުުރން  فاسدން ވެ އަދި އެީމހު توبةއެމީހުންގެތެރެއިްނ  (146)

 عملއެބަހީ އެމީހުންެގ ކިޔަމަންތެރިކަާމއި  دينކިޔަމަންވުމުގެ ަރއްކާތެރިކަުމގައި ހިަފއި އަދި އެީމހުން އެީމހުންގެ 

ންނާއި އެކުަގއެވެ. އަިދ  مؤمنތެރިކޮށް ހެދިމީހުން މެނުވީއެވެ. ފަހެ އެމީހުން ވަނީ  إخالصއަށް  الّلوއެމީހުން 

 ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމައެްއ ދެްއވާނެއެވެ.  تعاَل الّلوންނަށް  مؤمنނިކަންހުރެ 

 إخالصއާއަްށ އީމާންެވ  رسولކޮށް އެކަލާނގެ  شكرތަކަްށ  نعمةގެ  الّلو( ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ منافق)އޭ  (147)

 حال)އެއްވެްސ ؟ އެަކލާނގެއަށް އޮީތ ކޮންފައިދާެއއް ެހއްޔެވެ ދެއްވުމުގަިއ  عذابަކލޭމެނަށް  الّلوތެރިވެއްޖެއްާޔ ދެން 

ކުރިްއާޔ  شكرވާނެ ެއއްވެސް އުނިއިުތރެއް ނެތެވެ. ަކލޭމެން  واصلއަކުން އެަކލާނގެއަށް  عملއެއްގައި ކަލޭމެންގެ 

ވެސް އޮންނާީނ އެކަމުގެ ހެޔޮކަން އޮންނާނީވެސް ހަމަ ަކލޭމެނަށެވެ. އަދި ަކލޭމެން ކާފަރުވުމުން ޭއގެ ނުބައިކަން

 ކުރަްއވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގަެއވެ. شكرވޮޑިގެންވަނީ   تعاَل الّلوހަމަ ކަލޭމެނަށެވެ.( އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ްލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ. الّلوއަޑުއުފުލާ އަޑުހަރުކުރުމަށ         =  ބަހުެގ

ލިިބގެންާވ މީާހ އެާވހަަކ އަނިޔާެވުވނުމީހަކު މެނުީވ / އަނިާޔ =      ގޮތުން ނުބަިއ ހުުތރުބަހުން. 

 ދެއްކުން މީގަިއ ނުވެެއވެ.    =  ވޮޑިގެްނވެއެވެ.الّلو އަިދ         = އައްސަާވވޮޑިގެްނާވ

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި.    = .ްކަލޭެމން ހެޔޮ )ބަްސ ނުވަތަ ެހޔޮކަން( ފާޅުކުިރޔަސ  

 = .ްުނވަތަ އެކަްނ ވަންހަނާުކރިޔަސ      =  ނުވަަތ ނުބައިކަމަކުްނ ނުވަަތ ނުބައިބަަހކުްނ

 ކުރިޔަސް.عفو ކަލޭމެން         =  ްވޮޑިގެންވެެއވެ.الّلو ފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ    = 

 ކުޅަދުންވަންތަަކލަކުކަމުގައި.ުކރައްާވ عفو ގިނަގިނައިން         =  ްައްށ الّلو ހަމަކަށަަވރުނ

  ކާފަރުވާމީހުން.    =  ެންަނށާއި.رسول އަިދ އެކަލާނގ     = .ޭއަދި އެީމހުން އެދ  

   = ކޮްށ ވަިކކުރަްނ فرق         =  ންާނ ދެމެދު.رسول އާއި އެކަލާނެގ الّلو  = 

  އަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ.   = .ެއަހުރެމެްނ އީމާންވާނީ ބަޔަކަށެވ       =  އަިދ

 އަހުރެމެން ކާފަރުވާީނ ބަޔަކަށެވެ.    .ޭއަދި އެމީހުން އެދ         / ްއަދި އެމީހުން ހިފަނ

    ހޯދަން އެދެނީއެވެ.    =  ްއެއް(دين އެދެމެދުން މަގެއް )އެދެމެދުން އެހެނ      

ނޑައެޅިގެން  =   ންވެްސ އެމީހުްނ އެއީ.يقٌن ކަ      =  ނޑުގަިއ عذاب حّق ކާަފރުންނެވެ. )މުއްގަ

 ރަތްލާޖެހި ކާަފރުންނެވެ.(       .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކާފަރުންނަށް ތަްއޔާރު ުކރެއްވީެމވ 

    =  ިއެއް.عذاب އިހާނާތްތެރ   = .ްއަދި އީމާންވީ މީސްތަކުނ         

 ންނަށް.رسول އަށާިއ އެަކލާނެގ الّلو  =    =  ނުކޮްށ / ތަފާތުނުކޮށް.فرق ައދި އެމީހުްނ    

   =  ްވެސްއެއިްނ ވަިކއެއްފަރާތެއ.     = .ެ(!އެީމުހން )ދަންނައެވ     =  ނިކަންުހެރ

 އެމީހުންނަށް ދެއްވޭނެއެވެ.    .ައެމީހުންގެ ަދރުމ    =  ިއެވެ.ވޮޑިގެންވެالّلو އަދ  

    =  ާެލއްވުން ޮބޑުކަލަކުކަމުގައި.رمحة ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ         =  ޭއ(

 ައރިހުްނ އެދެއެވެ.ންގެމީހުން ަކލޭގެފާނުންގެ أىل كتاب ( !އެވެرسول الّلو         =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ

 ބާވައިލަްއވާ ދެްއވުމަށް.          =  .ްއުޑުްނ ފޮތެއ      = ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެއަްށވުެރ ބޮޑުކަމެއް. =     ( ެގ ައރިހުްނ އެދުެނވެ. عليو الّسالم)موسى އެމީހުން   =  ަފެހ
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 އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ.       =  ިނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާޅުަގއ  !ދައްކަވާެދއްވާށެވެالّلو އަޅުގަ  

   =  ްއަލިފާނެވެ.(އަތުެވއްޖެއެވެ. )އެީއ އުޑުން އައި صاِعَقة ފަހެ އެމީހުންނަށ    =  އެމީހުންެގ

   އަނިޔާގެ ސަބަބުން.    = ( ްޅަެގރި إلو ދެން އެމީހުނ )ްުކރިއެވެ.إختيار އެއްގެގޮތުނ    

     = .ުއެމީހުންެގގާތަށް އައުމަށްފަހ       = ާحّجة ާއއި دليل ބަޔާންވެގެންވ.      

 =  ްކޮށްދެއްވީމެވެ.عفو ދެންފަހެ ެއކަންކަމުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހންނަށ   =  އަިދ
( އަްށ ދެއްވީމެވެ. عليو الّسالم)موسى ތިމަންރަސްކަލާނެގ         =  دليل/  حّجةބަޔާންވެގެންާވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ތިމާއަށް އަނިޔާއެްއ ލިެބވުނުމީހަކުމެނުވީ ނުަބއިބަހުން )ހުތުރުބަހުން( އަޑުހަރުކޮްށ ގަދައަޑަކުްނ  (148)
ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވައެވެ. )އަިނޔާއެއް ލިިބގެންވާ މީހާ އެވާހަަކ އެހެންމީހުންނަްށ الّلو ވާހަކަދައްކާ ހެދުމަށް 

ވޮިޑގެންވަނީ އައްސަާވވޮޑިގެްނާވ الّلو އަޑުއިވޭގޮތަްށ ދެއްކުން ީމގެތެރެއިްނ ނުވެެއވެ. ެއއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.( އަިދ 
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގަެއވެ. 

( ކަލޭމެްނ ހެޔޮަބހެްއ ނުވަަތ ެހޔޮކަމެއް ފައުޅުުކރިޔަްސ ނުވަަތ އެކަމެްއ !)ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ  (149)
ުކރިޔަްސ )އެީއ ހަަމރަނގަުޅ عفو ވަންހަނާކުރިޔަްސ ނުވަަތ )މީހަުކ ަކލޭމެނަށް ުކރިނުބައިކަަމކުން( ކަލޭމެްނ 

ދުންވަންތަ ކަލަުކކަމުގައެެވ. ކުރަްއވާ ކުޅަعفو ވޮިޑގެންވަނީ ގިނަގިަނއިން الّلو ކަމެކެވެ.( އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުން 
 ކުރުްނ އެދެިވގެންވެެއވެ.(حال عفو )ކަލޭމެންވެސް ކުޅަދާނަެވގެންވާ 

رسول އާިއ އެަކލާނެގ الّلو ންނަްށ ކާފަުރވާމީުހން، އަދި އެީމހުން رسول އަށާއި އެކަލާނގެ الّلو ހަމަކަށަވަރުްނ  (150)
ރަން އެޭދމީހުން، އަދި ައހުރެމެން އީމާންވާނީ ބަޔަކަެށވެ. ައިދ ކޮްށ ވަކިކު فرق ންނާއި ދެމެދު )އީމާންވުމުެގގޮތުން( 

إسالم އަހުރެމެްނ އަނެއްބަޔަކަްށ ކާަފރުވާނީޭއ ބުނެ ހަދާމީހުން، ައދި އެދެމެދުން ެއހެންމަގެްއ ހޯދަްނ އެދޭމީހުްނ )
 ނޫން އެހެން ދީެނއް ހޯދުމަްށ އެދޭމީހުން ދަންނަެއވެ.دين 

ނޑައެޅިގެން  (151) ވެގެންާވ )ޮއރިޖިނަލް( ކާަފރުންނެވެ. އަިދ ކާފަރުންަންށ ذاب حّق عއެއީ ހަމަކަ
 މެވެ.އްވީެއއް ތައްާޔރުުކރެعذاب ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިހާނާތްެތރިވެގެންާވ 

ންނަށް އީމާްނވީ މީސްތަުކން، އަދި އެއިން އެއްވެްސ ފަރާތެްއ ވަިކ رسول އަށާިއ އެަކލާނގެ الّلو އަދި  (152)
ންނަްށ رسول އަށާއި އެންމެަހއި الّلو ނުކޮށް )އެއްބޭކަަލކަށް އީމާންވެ، އަނެއް ޭބކަލަކަށް ކާފަރުވުްނފަދަ ކަމެއްނުކޮށް 

ޖޫރަ، ހެޔޮދަުރަމ ( ނިކަންުހރެ އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ އު!ން އީމާންވީ މީސްތަކުން ދަންނަެއވެقواعد 
ވޮޑިގެންވަީނ ގިަނގިނައިްނ الّلو ެދއްވާނެއެވެ. އަދި  الّلو ދެއްވޭހުއްެޓވެ.އެބަހީ އެކަމުގެދަރުަމ އެމީހުންނަށް 

 ލެއްވުްނ ބޮޑު ަކލަކުކަމުގަެއވެ. رمحة ފާފަފުއްސަވާ 

ނު އުޑުން ފޮތެއް ގެންނެވުމަްށ ންގެީމހުން އެމީހުންގެަމްއޗަށް ކަލޭގެފާَأْىُل ِكَتاب ( !އެވެرسول الّلو )އޭ   (153)
( ެގ عليو الّسالم)موسى ކަމެއްނޫނެވެ. މީގެކުރީްނ ތިބި އެމީހުންގެ ކާބަފައިން( عجائب އެމީހުން އެދެއެވެ. )އެއީ 

( ހަަމ !އެވެموسى އަރިހުން އެއަށްުވރެ މާބޮޑު ކަމަކަށް އެދުނެވެ. އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިެއވެ. )އޭ 
ދެންފަެހ )އެމީހުްނގެ އެބަހުެގ  !ައހުރެެމންނަށް ދައްކަވާށެވެ الّلو ފާޅުގައި އަުހރެމެންެގ ލޯތަކަްށ ފެންނަގޮތަްށ 

ބޭއަދަބީކަމުންނާ( އި އެީމހުންގެ އަނިޔާވެިރކަމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް ައއީ ައލިފާނެއެވެ. )ޭއގެ ސަބަބުްނ 
އައުމަށްަފުހ حّجة ާއއި دليل ވެގެްނވާ بيان ( ެއމީހުންނަށް !ންނޭވެأىل كتاب އެމީހުން މަރުވެިދޔައީއެވެ.( ދެްނ )އޭ

عفو ކުރީެއވެ. ދެންވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއކަމުން އެމީހުންނަށް إختيار އެއްެގގޮތުގައި( ހިފާ إلو އެމީހުން ޅަގެރި )
އެއް ދެްއވީމެވެ. )އެީއ دليل ާއއި حّجة ންވާ ވެގެبيان ( ައށް عليو الّسالم)موسى ކުރެއްވީމެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

 ެގ މައްޗަށެވެ.(حقيقة ކަމުެގ ތެދުކަމާއި نىب އެކަލޭގެފާނުންެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އުފުްއލެވީމެވ     ފަރުބަދަ. = طُوُر 

     =  ެعهد ުކރުމަށް ހިއްޕަވާފަިއވާ عمل ގައިާވގޮތަށް توراة ެގ ސަބަބުން. )ميثاق އެމީހުންގ

 ކުެރއްވީމެވެ.وحى އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ  =   ކަށަވަރުގެސަބަބުން.(      

  (حال)ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  –حال ުކާރ َسِجَدة  =   ކަލޭމެްނ ދޮރުްނވަންނާށެވެ!  =    =  އަިދ

  ކުެރއްވީމެވެ!وحى ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ   =!.ެަކލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅަިއ ނުދާށެވ     

 ހޮނިިހރު ުދވަހު.=      =  .ެއަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެމީހުްނގެ ކިބައިން ހިއްޕެވީެމވ      

  =  ާކަށަވަެރއް.عهد ގަދަވެގެންވ      .ްފަހެ އެމީހުން އުވާލުމުެގ ސަބަބުނ    = 

 ކަށަަވރު.عهد އެމީހުންގެ      ސަބަބުންނާއި(އަިދ އެމީހުްނ ކާަފރުވުމުެގ(      =  ެގ الّلو

 އާޔަތްތަކަށް.      = .ިއަިދ އެމީހުްނ ނަބީބޭަކުލން މެރުމުެގ ސަބަބުންނާއ    =  އެއްެވްސ

 އަކާއި ނުަލއި.حّق   = )ިއަދި އެމީހުން ބުނުމުެގ )ސަބަބުންނާއ     =  އަހުރެމެންެގ

 ނުވަންނާނޭގޮތުން( ބަންދުވެ ނިަވއިވެވިަފއެވެ.حّق ހިތްތައްވަނީ )  = އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟         = 

އެހިތްތަކުަގއި ިސއްކަޖެއްސެީވއެވެ. / ބަންދުުކރެްއވީއެވެ. الّلو    = .ްއެމީހުންގެ ކާފަުރކަމުގެ ސަބަބުނ  

 = .ެފަހެ އެމީހުން އީމާން ުނވާނެއެވެ. / އީމާން ނުެވއެވ     =  ދާދި މަދުންމެނުވީ. )ބައެްއ

ބޭބޭކަލުންނާއި ަބއެްއ ކަންކަމަްށ މެނުވީ.(    = .ިއަިދ އެމީހުްނ ކާފަުރވުމުެގ ސަބަބުންނާއ      

  =  ގެފާނުންެގ މައްޗަްށ ބުނުމުެގ ސަބަބުންނާއި.َمْرمَيُ އަިދ އެމީހުްނ        =  ބޮޑުވެގެްނާވ

 ދޮގު.  = .ިއަދި އެމީހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުންނާއ          =  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެްނ

 އެވެ. عيسى عليو الّسالمެގފާނުންގެ ދަރިަކލުން َمْرمَيُ އެީއ =      ކޮށްފީމެވެ.قَ ْتُل   اْلَمِسْيُح   

  =  ީއާެއވެ.رسول ެގ الّلو އެއ     =  ުނުކުރެެއވެ.قتل އަދި އެމީުހން އެކަޭލގެފާނ      =  އަިދ

 އަކަށްވެްސ ނުަލއެވެ.َصِلْيُب އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު         =  އަދި އެހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންނަްށ

 އޮޅުވައިލެވުނީެއވެ.        =  ުވީމީހުން، ހަމަކަށަަވރުންވެސް.إْخِتالف އަިދ ެއަކލޭގެފާނާމެދ 

     =  ްއެމީހުންވަނީ އެކަޭލގެފާނާިއމެދު ޝައްކެއްަގއެވެ.ހަމަކަށަވަރުނ      =  ްއެމީހުންނަށ
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  އެއްވެސް އެނގުމެއް. =   އެކަމާމެދު ނުވެއެވެ. / އެަކލޭގެފާނާމެދު ނުވެއެވެ.       = 

 ވުންމެނުވީ.تَ َبَع ހަމައެކަިނ ހީއާީއ     =  ުނކުރެެއވެ.قَ ْتُل އަދި އެމީުހން އެަކލޭގެފާުނ     =  يقٌن
 ގޮތެއްގައި.

 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގައިާވ توراة ަފރުބަދަ އުފުއްލެވީމެވެ. އެއީ )އެީމހުން طور އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެމައްޗަށް  (154)

ނުުކރުުމެގ عمل ގަިއވާފަދައަކުން توراة ކަަށވަރު ުއވާލާ عهد ކަަށވަރުވުމަށްަފހު( އެ عهد ކުރުމަށް عمل ގޮތަށް 
ރަށުގެޮދރުން ަކލޭމެން ވަންނާޭށ  މަންތެރިވެގެންވާ ޙާލުއެބަހީ ކިޔަ  حالކުާރ  سجدة ކަލޭމެން ސަބަބުންނެވެ. އަދި

އަްށ خالف މިފަދައިން އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެްނގެވީމެވެ. )އެކަމަކު އެީމހުން ދޮރުންވަީނ އެޔާ 
ނޑާ( ަހއްދުފަހަނަޅައިެގްނ حرمة ފޫކޮޅުޖައްސައިގެން ފިރުކެމުންނެވެ.( އަިދ ކަލޭމެން ހޮނިހިުރދުވަހު )އެދުަވހުގެ  ކަ

ނާޑ حرمة ނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެންގެވީމެވެ. )ނަމަވެސް އޭގެަބޔަކު ހޮނިިހރުދުވަުހގެ ނުދާށޭ އެމީހުން ކަ
 މަސްހިފާހެދީއެވެ.( 

ގެ ާއޔަތްތަކަްށ الّلو ކަށަަވރު ުއވާލުމުެގ ސަަބބުންނާއި، އަދި އެމީހުން عهد ދެންފަހެ އެމީހުން، އެމީހުްނގެ  (155)
ބޭކަލުްނ ެމރުމުގެސަބަބުންނާިއ ައިދ نىب ައކާއިނުލަިއ حّق އެއްވެްސ  ކާފަރުވުމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަިދ އެީމހުން

އެއް ނުވަންނާނޭގޮތުން ބަންދުވެ ނިވައިވެފަެއވެ.( މިހެން އެމީހުން ބުނުމުެގ حّق "އަހުރެމެންގެ ހިތްތައް މިވަނީ )
އެީމހުންގެ ހިތްތަކުަގިއ الّلو  އެހެންނޫނެވެ. އެމީުހން ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުން  ؟ސަބަބުންނާއިއެވެ. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ

ންނަށެވެ. نىب ވެ. ފަހެ ދާދިމަދުން މެނުވީ އެމީހުން އީމާްނ ނުވެއެވެ. )އެމީހުން އީމާންވަނީ ަބއެއް އެ ސިއްކަޖެއްސެވީ
 (والّلو أعلمއަށެވެ...... حكم ގެވެސް ަބއެއް توراة އަދި 

ެގފާނުންގެމައްޗަށް އެީމހުން ބުިނ ބޮޑުދޮގުެގ  َمْرميَ އަދި އެމީހުްނެގ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަިދ  (156)
 ސަބަބުންނެވެ. 

ކޮށްފީމެވެ." މިެހްނ  قتل( ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން عليو الّسالم) عيسى بن َمْرميَ ާއ  رسولެގ  الّلو"އަދި  (157)
ލެއްވީމެވެ.(  لعنةއެމީހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުންނެވެ. )އެބަީހ މިކަންކަުމގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ 

އަކަށްވެްސ ނުލަެއވެ.  صليبނުކުރެއެވެ. ައދި އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު  قتلއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު 
ެވ  إختالفމަކު އެީމހުންނަށް އޮޅުވަިއލެވުނީެއވެ. ައދި ކަށަވަރުްނވެސް ެއކަލޭގެފާނާއިމެުދ އަދި އެހެނެްއކަ

ދެބަސްވީމީހުންވަީނ އެކަޭލގެފާނާއިމެުދ ޝައްކެްއގައެވެ. ެއމީހުންނަށް އެކަާމއިމެދު ނުވަަތ އެކަޭލގެފާނާއިމެުދ 
ންވެސް އެމީހުން ެއކަލޭގެފާުނ  يقٌنُ ރުމަކަެށވެ. ވަނީ ހީކު تبعއެއްވެސް އެނގުމެއް ނުެވއެވެ. ހަމަެއކަނި އެމީހުން 

 ނުކުެރވެއެވެ.( قتلވާފަދަ ޮގތަކަށް އެކަޭލގެފާނު  يقٌنއެއް ނުކުރެެއވެ. )ނުވަތަ އެމީހުންނަށްވެްސ  قتل
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  =ެ؟އަދި ކިެއއްހެއްެޔވ         =   އަށް އުުފއްލެީވއެވެ.حضرة އެކަލޭގެާފނު އެކަލާނެގ الّلو     

  ވޮޑިގެންެވއެވެ.الّلو އަދި  =    =  ވަންތަ ަކލަކުކަމުަގއި.حكمة ވަންތަ عّزة      

     = ިއެކަކުވެްސ ނުާވނެއެވެ.ްނގެތެރޭަގއި أىل كتاب އަދ      =  ްإْيان އެކަޭލގެފާނަށ

 ވެގެންވާނެ މެނުވީ.    = .ްއެކަލޭގެފާނު އަވަާހރަވުުމގެ ކުރިނ      =  ިދުަވހުން.قيامة އަދ 

      =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެަކލޭގެފާުނ ވެވަޑަިއގަންނަވާނީ ހެކިެވރިވެވަޑަިއގަންނަާވ ބޭކަލަުކ

    ކަމުގައެވެ.   =  ެވީމީހުންގެ އަނިޔާެވރިކަމުގެ ސަބަބުން.يهودى ފަހ       

 ކުރެްއވީމެވެ.حرام ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ      .ްރަނގަުޅ އެއްޗެތިަތއ      = 

 ކުރެިވގެންވި.حالل އެމީހުންނަށް   .ިއަދި އެމީހުން ިހފަހައްޓާ މަނާކުރިކަުމގެ ސަބަބުންނާއ    

      =  ްގެަމގު.الّلو ގިަނގިނައިނ       =  / ިއަިދ އެމީހުްނ ރިާބހިފުމުެގ ސަބަބުންނާއ

 އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަްނވަނީ އެމީހުންނަްށ ނަހީވެިވގެންނެވެ. =    ރިބާކެއުމުގެ ސަބަބުންނާއި.

  = .ިއަިދ އެމީހުްނ ެކއުމުގެސަބަބުންނާއ     = .ާމީސްތަކުންެގ މުދ       =  ل بَاط

 ގޮތުގައި.        = .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކާފަރުންނަްށ ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވ    =

  އެމީހުންގެތެރެއިން.     =   ިއެއް.عذاب ވޭންދެނިވ       =  އެހެނެއްކަމަުކ

 ބޮޑަށްވަދެތިއްބެިވ ބޭކަލުން . / ފުނަށްފައިބާ ވަޑައިގެންެނވި ޭބކަލުްނ        =   އެީމހުންގެތެރެއިްނ

 ގައި. علم    =  ި(ންވާންނަށާއި ފޮތްތަކަށްވެސް އީމާންެވގެ رسولއަށާއި އެަކާލނގެ  الّلوންނާއި ) مؤمنއަދ 

   =.ެއެމީހުން އީމާންެވއެވ           = .ްކަލޭގެފާނަށް ބާވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށ      

   =  .ިއަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރގައި ާބވައިެލއްވުުނތަކެއްޗަށާއ      =  އަދި އެމީހުްނ

 ބަޔަކުކަމުގަިއވާ. ކުރާ قائمނަމާދު        = .ާއަދި އެީމހުން ޒަކާތްދޭ ބަޔަކުކަުމގައިވ 
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      =  ްެތދުކުރާ ބަަޔކުކަމުގަިއވާ. الّلوއަށް އީމާްނވާ.  الّلوއަދި އެމީހުނ      =  ިآخرةއަދ 

 ދުވަހާއި.    = ްދަންނައެވެ!( އެމީހުނ(    =  ނިކަްނހުެރ އެމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ދެއްވާހުށީމެވެ.       = .ްބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމައ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 حكمةވަންތަ  عّزةއަށް އެަކލޭެގފާނު އުފުއްލެީވއެވެ. އަިދ  حضرةއެަކލާނގެ  الّلو تعاَلއަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟  (158)

 ވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلوވަންތަކަލަކުކަމުަގއި 

 أىل كتابއީމާންެވގެންނުާވ އެްއވެްސ  (އަށް عيسى عليو الّسالمވުމުގެކުރިްނ ެއކަލޭގެފާނަްށ )އެަބީހ  قيامةއަދި  (159)

އިން އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނެއެވެ. ެއީއ  نصارىންނާއި  يهودىއަކު  ނުހުންނާނެެއވެ. )އެބަހީ އެންެމހާ 

ދުވަހުން އެކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެމައްަޗްށ  قيامةފަހުޒަމާނުގައި އެަކލޭގެފާނު ފައިާބވަޑައިގަތުމަށްފަހުަގއެވެ.( އަދި 
 ހެކިވެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ. 

ގެމަުގ  الّلوންގެ އަނިާޔވެރިކަުމގެ ސަަބބުން އަދި ގިނަގިނައިން އެީމހުން  يهودىއަދި އެމީހުންގެ، އެަބހީ އެ  (160)

ވެވިގެްނވާ އެަތއް ރަނގަޅު ެއއްޗެްއ  حاللބަންދު  ުކރުމުގެ ސަބަބުންނާިއ މިކަންކަމުގެސަބަބުްނ އެީމހުންނަށް 

 ކުރެއްވީެމވެ.  حرامތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް 

ވެިވ  َمَنعَ ހިފާހެދުމުގެ ސަބަބުންނާިއ  ެއރިބާެގ މުޢާމަލާ ވަނީ އެމީހުންނަށް އަދި އެމީހުން ރިބާ (161)

ގޮތުގަިއ މީސްތަކުންެގ މުދާތައް ކެއުމުެގ ސަބަބުންނާއިެއވެ. )އެަބހީ މިުހރިާހ  بَاِطلއަދި އެމީހުން –ނަހީވެވިފައެވެ. 

ންީވ އެތަްއ ރަނގަޅު އެއްެޗއް އެމީހުްނެގ ވެވިގެ حاللކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ކުރިްނ 

 އެއް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތަްއޔާރުުކރެއްވީެމވެ.  عذابކުރެއްވީމެވެ.( އަދި ކާަފރުންނަށް ވޭންދެނިިވ  حرامމައްޗަށް 

ގަިއ ފުނަްށ  علمންގެތެރެއިން(  يهودىއަދި އެހެެނއްކަމަކު އެމީހުންގެެތރެއިން )އެބަހީ  (162)

ންނަްށ އީމާންވާމީހުން(  رسولއަށާިއ އެކަލާނެގ  الّلوްނ )އެބަީހ  مؤمنފައިބާވަޑައިގެންފައިާވ ބޭަކލުން ާނިއ އަިދ 
ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެއްޗަްށ އީމާންވެެއވެ. އަިދ ަކލޭގެފާނުންގެ ކުރީަގއި ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަށްވެްސ 

ދުވަހަށް  آخرةއަށާއި  الّلوކޮށް އަދި އެީމުހން ޒަކާތްދީ އަދި އެމީހުން  قائمއީމާންވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ނަމާދު 

ތަްއހުިރ މިއެންމެން ދަންނަެއވެ! ނިކަްނުހރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ބޮޑުވެގެްނާވ އީމާންވާ މިސިފަ
 ދަރުމައެއް ދެްއވާހުށީމެވެ.
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          =  ްބާވައިެލއްވީމެވެ. وحىހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށ           

   =ބާަވއިެލއްވިފަދައިން. وحى( އަށްވެްސ عليو الّسالم) نوح         =  ައިދ

 ބޭކަލުންނަށާއި  نىبއެކަލޭގެފާނަށްފަުހގެ         =  ިއަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  إبراىيم عليو الّسالمއަދ

 ކުރެއްވީމެވެ. وحى         =  ި(عليهما الّسالمގެފާނަށާއި ) إسحاقގެފާނާ  إمساعيلއަދ    

   =  (الّسالمعليهم ންނަްށ ) أسباطގެފާނަށާިއ އަިދ  يعقوبއަިދ      =  އަިދ

  (عليهم الّسالمގެފާނަށާ ) يونسގެފާނަށާއި އަދި  أيّوبގެފާނަށާއި  عيسى       =  ިىارونއަދ 

  (عليهم الّسالمގެފާނަށާިއ ) سليمانގެފާނަށާއި       =  ( ައްށ عليو الّسالم) داؤدއަިދ

 ދެއްވީމެވެ. َزبُ ْورތިމަންރަސްކަލާނެގ     = ބާވައިލެއްވީމެވެ.( وحىންނަށް ) رسولއަިދ    

   =ްުކރައްާވ އަންަގވާފައިާވ وحى އެބޭަކލުންެގ ާވހަކަ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށ 

   = .ްމީގެުކރިނ     =  ންނަށާއި. رسولއަިދ       =  އެޭބކަލުންެގވާހަަކ

 ކުރައްވާ އަންގަވާފައިުނވާ  .وحى ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ     =  ިموسى عليو الّسالمއަދ 

 ކުރެއްވިެއވެ. وحى )ާވހަކަފުޅު ދައްަކވާކުެރއްވިއެވެ.  وحىބަސްފުޅު  الّلوއަށް      = ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 ކުރެްއވުމަކުން. وحىބަސް   =  ބޭކަލުންތަކެއް )ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ.( رسول   

  =  ެބޭަކލުންގެގޮުތގައި.ދެއްވާ  خَبދެއްާވ އަިދ ބިރުެވރިކަމުެގ  خَبއުފާވެިރކަމުގ       

 މީސްތަކުންނަށް ނުވާނޭގޮތުން. =       = دليلއެއް / އެްއވެސް  حّجةގެ މައްޗަށް އެއްވެްސ  الّلو 

 އެއް.      = ބޭކަލުން ފޮނުްއވުމަށްފަހު. رسول      =  ިވޮިޑގެންވެއެވެ. الّلوއަދ     

 =  ވަންތަ ކަލަކުކަުމގައި. حكمةވަންަތ  عّزة      =  ހެިކވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. الّلوއެހެނެއްކަމަުކ 

         = ( ްقرآنކަލޭގެފާނަްށ އެަކލާނގެ ާބވައިެލއްިވ ަތކެއްޗަށ )....ްއާއި ދެންވެސ      = 

 އެކަލާނގެ އެތަކެތި ބާވަިއލެއްީވ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ެއކުގައެވެ.       =  އަދި މަލާއިކަތް ބޭކަުލްނ

 ހެކިވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ.          =  ިފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلوައދި ހެކިެވރިއަކުކަމުަގއ  
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   = .ްހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުީވ މީސްތަކުނ  = .ްއަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮށް / ބަންދުކޮށ  

    =  އަށް މީހަކު ވަނަނުދީ.( إسالم دينގެމަގު ) الّلو   =  ހަމަކަށަަވރުން އެމީުހްނ

 މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ.      = .ްދުރުވެގެންވާ މަގުުފރެދުމަކުނ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަށާއި އަިދ  نوح عليو الّسالمބާވައިލެްއވީ  وحىހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް  (163)

 إبراىيمބާވަިއެލއްވިފަދައިންނެވެ. އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ  وحىބޭކަލުންނަށްވެްސ  نىبއެކަލޭގެފާނުންެގ ފަހު 

ގެފާނަާށިއ  أيّوبގެފާނަށާިއ  عيسىންނަށާިއ  األْسَباطގެފާނަާށއި  يعقوبގެފާނަށާިއ  إسحاقގެފާނަށާިއ  إمساعيلގެފާނަށާއި 

 وحىެމ ބޭކަލުންެގ މަްއޗަްށ ( މިއެންعليهم الّسالمގެފާނަށާިއ ) ُسَلْيَمانގެފާނަށާިއ އަިދ  ىارونގެފާނަށާިއ  نُونس

 ދެއްވީމެވެ.  َزبُور( އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ عليو الّسالم) داؤدބާވައިލެްއވީމެވެ. އަދި 

ބާވައިލެއްވީމެވެ.( އެބޭަކލުންގެ ާވހަކަަތްއ  وحىބޭކަލުންނަށްވެސް )ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رسولއަދި އެހެން  (164)
މީގެކުރިން ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އަންގަަވއި ދެްއވާފައިވާ، އަދި އެބޭކަލުންެގ ވާަހކަތައް ަކލޭގެފާަންށ 

ނޑައެޅިގެން  وحىންނަށްވެސް ) رسولُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަންގަަވއި ދެއްވާފައިުނވާ  الّلو ބާވައިލެްއވީމެވެ.( އަދި ކަ
 ކުރެްއވިއެވެ. ާވހަކަުފޅު ދައްކަވާ ހެއްދެވިެއވެ.(  وحىއަށް ބަސްފުޅު  تعاَل موسى عليو الّسالم

ބޭކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްީވ )ިކޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ސުވަުރގޭެގ ާވހަކައިްނ(  رسولއެ  (165)

ރަކައިގެ ވާހަކައިން( ިބރުގަންނަާވ ދެއްވާ އަދި )ނުކިޔަމަންެތރިވީީމހުންނަށް ނަ خَبއުފާވެރިކަމުގެ 

 حّجةގެ ަމއްޗަްށ މީސްތަކުންދައްކާޭނ އެްއވެްސ  الّلو تعاَلބޭކަލުްނ ފޮނުްއވުމަށްފަހު  رسولބޭކަލުންގެގޮތުންނެވެ. އެީއ 

 واللّ ވަންަތ ކަލަުކކަމުގަިއ  حكمةވަންަތ  عّزةއެްއ ނުއޮތުމަށްޓަކަެއވެ.( އަދި  ُعْذرއެއް ުނއޮތުމަށްޓަކައެވެ. )
 ވޮޑިގެންވެއެވެ. 

އެަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއާވތަކެއްޗަށް ހެިކވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. އެކަލާނެގ  الّلو تعاَلއެހެނެއްކަމަކު  (166)

ބޭކަލުންވެސް އެކަމަށް ހެކިވެވަޑަިއ  مالئكةއެތަކެތި ބާވަިއލައްވާަފއިވަނީ ހަމަ ދެނެވޮޑިގަތުމާ ެއކުގަެއެވ. އަދި 

ދޮގުކޮށް އެީއ ކަޭލގެފާނު އަމިއްލަފުޅަްށ ހެއްެދިވ  قرآنގަންނަވައެވެ. )އެހެންީވއިުރ ކާަފރުންގެމީހުްނ ެއ 

 ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلوއެއްޗެކޭކިޔަްސ އެކަާމ ހިތާމަފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ.( އެކަމަށް ެހކިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލަުކކަމުގައި 

ައްށ  إسالم دينއެބަީހ  –ެގމަގު ބަންދުކޮްށ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ އަިދ އެމީހުްނ  (167)
މީސްތަކުން ވަނަނުދީ ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާީމހުން ހަމަކަަށވަުރން އެމީހުން ވަރަްށ ބޮޑު މަގުފުރެދުމަކުްނ މަގުފުރެިދ 

 އަވަދިވެއްޖެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       .ްހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުނ     = .ިއަދި އެމީހުްނ އަނިޔާެވރިވ     

 ވޮޑިގެން ނުވެއެވެ. الّلو =     =  .ިއެމީހުންނަށް ފުްއސަވާނޭ ކަލަުކކަމުގައ        

  )ސުވަރުގެއަށް( އެމީހުންނަށް އެްއވެސްމަގެއް ދަްއކަވާޭނ ކަލަކުކަމުގަިއވެސް. =   =  ަހަމ

 މަގުމެނުވީ.ނަރަކައިގެ         =  ޭحالއެމީހުން އެތާ ދާއިމީގޮތެއްގައި ދެމިތިބ.       

 އަދި އެކަންވިެއވެ. =        = އަށް ދާދި ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި. حضرةގެ  الّلو      = 

  އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!     =  ްއާ ވަޑަިއގެންފިއެވެ. رسولހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށ     

 ން. حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެންެގ  =    އާިއގެން. حقّ  =  = !ެފަެހ ކަލޭމެްނ އީމާންވާެށވ  

  = .ްކަލޭމެނަށްވާ ހެވެްއގެގޮތުނ       = .ާއަދި ކަލޭމެން ކާފަުރވެއްޖެއްޔ     =  ަފެހ

 ވެވޮޑިގެންވެއެވެ. خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަށް  الّلوހަމަކަށަވަރުން             =  އުޑުތަާކިއ

 ބިމުގައިވާހާތަެކއްޗެއް.    =  ިވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلوއަދ       =  ާحكمةދެނެވޮޑިގެންވ 

 ވަންތަ ކަލަކުކަުމގައި.         =  ޭއިންނޭވެ!( نصارىންނާއި  يهودىންނޭވެ! )އޭ  أىل كتابއ  

       = ެނުކުރާށެވެ! )ފެްނވަރުމައްޗަްށ ނުގެންދާށެވެ.( ُغُلوُّ ަގއި  دينކަލޭމެން ަކލޭމެންގ  

     =  ިގެ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަށް ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ! الّلوއަދ       =  ّބަހެްއ  حق

 މެނުވީ.        =  ُވާކަން ކަށަވަރީ. اَْلَمِسْيح    =  ީعيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرمي)ެއއ 

  އެވެ.( عليو الّسالم     = އާ ކަުމގައެވެ. رسولެގ  الّلو     =  كلمةއަިދ އެީއ އެަކލާނެގ 

 .( ފުޅެވެ. كلمةމި  ُكنْ ގެފާނަށް ވާށޭ އެްނގެވި  عيسىފުޅެވެ. )         =  ގެފާނަްށ  يريى ފުޅު كهًتެއ

 ދެއްވުނު. خَبއެކަލާނގެ އެއްެލވި / ުނވަތަ އެކަމަނާއަްށ     =  ެروحންވާ  حضرةއަދި އެަކލާނގ 

 އެކެވެ.     ްއަްށ އީމާންވާެށވެ! الّلوފަެހ ަކލޭމެނ     =  ންނަށާއި. رسولُ އަިދ އެަކލާނެގ  

    =   ީއެީއ ތިނެއްޗެޭކ ނުބުނާށެވެ!( إلوއަިދ އެީއ ތިނެޭކ ަކލޭމެން ނުބުނާށެވެ! )އެބަހ   = 

  )އެކަމުން( ަކލޭމެން ހުއްޓަިއލާށެވެ!   = .ެއެޮގތް( ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެްނވެއެވ(       =  الّلو 
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 ވާކަން ކަށަަވރީ.     =  އެއްކަމުގައެވެ. إلوހަމަ ެއއްކައުވަންތަ އެްއ      =  އެކަލާނެގ ުހްސ

   ވަންތައެވެ. طاىر    = .ްއެަކލާނގެައށް ދަރިކަަލކުވުމުނ   =  ްخاصّ އެކަލާނގެއަށ 

 ވެގެންވެެއވެ.               = .ިއުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ތަކެތ           

 ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوއަުކކަމުގަިއ )ހުިރހާ ެއއްޗެތި ރައްާކކުރަްއވާ ަކަލކުކަމުގައި(  وكيلއަދި  =

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( އެމީހުންނަްށ !ހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުްނ އަނިޔާެވިރވި މީސްތަކުން )ދަންނައެވެ (168)

ވެވޭނެ( ެއއްވެްސ  واصلނުވެެއވެ. އަދި އެމީހުންނަށް )ސުވަުރގެއަށް ވޮޑިގެން  للّا ފާފަފުއްސަވާނެ ކަލަކުކަުމގައި 
 ނުެވއެވެ.  ވޮޑިގެން މަގެއް ދައްަކވާނެ ަކލަކުކަމުގަިއވެސް އެކަލާނެގ 

ހަމައެކަިނ ނަރަކަިއެގ މަުގ މެނުވީއެވެ. )އެަކލާނެގ އެީމހުންނަށް ދައްަކވާނެ ަމގަީކ ނަރަަކއިެގ މަގެވެ.(  (169)
 އަށް ދާދިފަސޭހަކަމެއް ކަުމގައިވިެއވެ.  الّلوއެމީހުން އަބަދާ އަބަދު އެާތ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ. އަިދ އެކަމަީކ 

صّلى الّلو عليو  زلّمدއާ  رسولއާއިެގން މާތްވެގެންާވ  حقّ ްނ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭމެންެގ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (170)
ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިެއވެ. ފަހެ ކަލޭމެން )އެަކލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނު ގެންނެވި ަތެކިތ  وسّلم

ައްށ  الّلوަފރުވިޔަްސ )އެކަމުން އެީއ ަކލޭމެނަށް ހެވެވެ. އަދި ކަލޭމެން އީމާންނުެވ ކާ !(ވާށެވެ إْيانތެދުކޮށް އެއަްށ 
އެއްވެސް ެދރަކަމެއް އުިނކަމެއް ނުވެެއވެ. ގެްއލުމާއި ަހާލކު ހުރީ ހަމަ ަކލޭމެނަށެވެ.( އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ 

އަށެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ވޮޑިގެންަވީނ  الّلوވެގެންވަީނ ހަމަ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ތަކެތި 
 ވަންތަ ަކލަކު ކަމުގައެވެ.  حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ

 !ނުުކރާށެވެ  ُغُلوُّ ަގއި ަކލޭމެން  دين( ަކލޭމެންގެ !އިންނެވެ نصارىންނާިއ  يهودى)އޭ  !ންނޭވެ َأْىُل ِكَتابُ އޭ  (171)
ދަރިަކލުންޭނ ގެ  الّلوމާތްކުރަމުންގޮސް އެއީ  عيسى عليو الّسالم –!ކިއުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިގެން ނުދާެށވެ مدح)

 نصارىންނާއި  يهودىއެީއ އެ ދެބޭަކލުންނާމެދު  !ގެ ދަިރކަލުންނޭ ނުިކޔާެށވެ الّلوގެފާނަކީ  ُعَزيْ رُ އަދި  !ނުކިޔާށެވެ

ގެފާނުންެގ  مرميހަމަކަށަަވރުން  !ބަހެއް މެނުވީ ނުބުނާށެވެ حقّ އާއިމެދު ަކލޭމެން  الّلوއިން ކިޔާގޮތެވެ.( އަދި 
ގެފާނުާވޭށ  عيسى "ގެފާނަށް  مرميއާއެވެ. އަދި އެއީ  َرسولެގ  الّلوއެވެ. ެއއީ  اْلَمِسْيحُ އަީކ  الّسالمعيسى عليو ދަރިކަލުން 
ންނަްށ  رسولއަށާިއ އެަކލާނެގ  الّلوެއވެ. ފަެހ ަކލޭމެން  روحންާވ  حضرةއެވެ. އަިދ އެަކލާނެގ  كلمةިމ  ُكنْ އެންގެިވ 

سبحانو  الّلوއަީކ  إلو)އެމީހުން ކިޔާގޮތުން  !އެއީ( ތިނަކުންތިންވަަނއޭނުބުނާށެވެ الّلوއަިދ ) !ތެދުުކރާށެވެ !އީމާންވާށެވެ
ًرا –އެވެ.  اْلَمِسْيحُ ގެފާނާިއ  مرميއާިއ  وتعاَل  !( ކަލޭމެްނ އެހެްނ ބުނުމުްނ ހުއްަޓއިލާށެވެتعاَل الّلو عن َما يقولون علوِّا َكِبي ْ

އެްއ ކަމުަގއެވެ.  إلوކަްނ ކަށަަވީރ އެއްަކއުވަންތަ ހަމަ އެންެމ ވާ الّلوއެގޮތް ަކލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެންެވއެވެ. 
ަވންތަވެ ވޮޑިގެންވެެއވެ. އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި ާވހާތަކެިތ  طاىرއެކަލާނގެއަްށ ދަރިަކލަކު ވުމުން އެކަލާނގެ ހުްސ 

 الّلوކުކަުމގައި( ެވގެންވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަށެވެ. )ުހިރހާ ތަކެިތ ަރއްކާތެިރކުރަްއވާ ކަލަ خاصّ ވެ  ِمْلكُ 

 ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ُرُ ބޮޑާވެ   اَْلَمِسْيح  ރުހިވަޑައިނުގެްނ ނުވާެނއެވެ.ވެިރވެވަޑަިއ ނުގަންނަވައެވެ. /  ِكب ْ  

     = ގެ އަޅަކުކަމުގަިއ ވުމަކަށް. الّلو            =  مالئكةއަދި ކުއްތަްނވެގެންާވ 

رُ ގެ އަޅުންނަށް ވުމަކަށް( ބޮޑާވެ  الّلوބޭކަލުންވިޔަްސ )   ނުވެެއވެ.ެވރިވެ / ުރހިވަޑައިނުގެްނ  ِكب ْ   

رُ އަދި ބޮޑާވެ  =   ވެރިވެއްޖެ ީމހާ / ނުުރހިއްޖެމީހާ. ِكب ْ   =  .ުއެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމާމެދ 

    = ުرُ އަދި އެމީހަކ  ވެރިވެ. ِكب ْ          =  ފަހެ ނިކަންހުރެ އެހުިރހާމީުހްނ

 ކުރަްއވާހުއްެޓވެ. مجعއަްށ އެކަލާނގެ  حضرةއެކަލާނެގ     =  .ްފަހެ އީމާންެވއްޖެމީހުނ 

         = ްުކރި. صاحل عملއަިދ އެީމހުނ      =  ެأُجْورَ ފަެހ އެަކލާނެގ އެމީހުްނގ – 

 އަދި ދަރުމަ އެމީހުންނަށް ބަރާަބރަށް ފުރިހަމަކޮށްޭދހުއްޓެެވ.   =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންަންށ

  އިތުރުކޮށްދެއްާވހުއްޓެވެ.   =  ެަވންތަކަމުގެތެރެއިން. َفْضلَ އެކަލާނގ        = 

 ބޮޑާވެނުރުިހއްޖެމީހުން.އަދި     = .ްއަދި ިކބުރުވެިރވީމީހުނ   =  ފަެހ އެަކލާނެގ

 ދެއްވާހުއްޓެވެ. عذابއެމީހުންނަށް         ިއެއް. عذابވޭންދެނިވ     =  އަިދ

   އެމީހުންނަށްޓަކައި އެމީހުން ނުދެކޭެނއެވެ.   = ފިޔަވައި. الّلو      =  އެއްެވްސ

 ވެރިައކުވިޔަސް. نصرސަހަރޯެވރިއަުކވިޔަސް އަިދ       = !ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ    = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށް އަުތވެއްޖެއެވެ.      =   ެއެްއ /  حّجةން  حضرةެގ  ربُّ ަކލޭމެންގ

 އެވެ.( زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއެއް. )އެއީ  دليل        =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަްށ

  ބާވައިލެްއވީމެވެ.    =  އެވެ.( قرآنެއއް. )އެއީ ީކރިތި  نُ ْورބަޔާންވެގެންާވ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގެ އަޅަކަށްވުމަަކށް އެަކލޭގެފާުނ ުރހިވަޑައިނުގެްނ ނުެވއެވެ.  الّلو( އެީއ عليو الّسالم) اْلَمِسْيُح  يعىن:  عيسى (172)

ެގ  الّلوބޭކަލުންވެްސ  مالئكةެވރިވެވަޑަިއގެން ނުވެެއވެ. އަދި ުކއްތަންވެގެންާވ  كَبވެވަޑައިގެން  نفرتއެކަމަށް 

ވެވަޑައިގެން ބޮޑާވެވަޑައި ނުގަންަނަވއެވެ. އަދި ެއކަލާނެގއަށް އަޅުކަންުކރުމާމެދު ނުރުިހ  نفرتއަޅުންނަށްވުމަށް 

رُ  ( ފަެހ ނިކަން ހުެރ އެަކލާނގެ އެ އެންމެން އެީކއެަކްށ !ވެރިވެ ބޮޑާެވއްޖެ ކޮންެމ މީހަުކ )ދަންނައެވެ ِكب ْ

 އަށް ޖަމާކުަރއްވާ އެއްުކރައްާވ ހުއްެޓވެ.  حضرةއެކަލާނެގ 

ފަެހ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އެީމހުންގެ ދަރުަމ  !(ކުރިމީހުން )ދަންނައެވެ صاحل عملފަހެ އީމާންވެގެން  (173)

ވަންތަކަމުގެތެެރއިން އެމީހުންނަްށ އިތުުރކޮށްދެއްވާުހއްޓެވެ. ައިދ  فضلފުރިހަމަކުަރއްވަިއ އަިދ އެަކލާނގެ 

رُ ނގެއަްށ އަޅުކަންކުރުމަށް( ބޮޑާވެ )އެކަލާ ( ފަެހ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަްށ !ވެރިެވ ނުރުިހްއޖެމީހުން )ދަންނައެވެ ِكب ْ

 نصرފިޔަވައި އެްއވެސް ސަަހރޯެވރިއަުކވިޔަސް އަދި  الّلوދެއްވާހުއްޓެވެ. އަދި  عذابއަކުން  عذابވޭންދެނިވި 

 ނެއެވެ. ވެރިއަުކވިޔަސް އެމީހުންނަށް ވާީތ އެމީހުްނ ނުދެކޭ

އެްއ  دليل -އެއް  حّجةން ކަލޭމެންނަށް  حضرةގެ  ربُّ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (174)

ެއްއ  نورެވގެންވާ  بيانއެވެ.( އަިދ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނގެގާތަށް  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަތުވެއްޖެއެވެ. )އެއީ 

 އެވެ.( قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ. )އެީއ ީކރިތި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
      =  ެމީުހން / އެކަލާނެގ ތެދުކުރިމީހުން.އަށް އީމާންވީ  الّلوފަހ       =

 އަށް އީމާންވީމީހުން( قرآنްނ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިިބގަތް ީމހުން ) حضرةއަދި އެަކލާނެގ    =  ަފެހ

 ނިކަންހުރެ އެކަލާނގެ އެީމހުން ަވއްދަވާނެއެވެ.    =  ެއަކަްށ.  رمحةންވާ  حضرةއެަކލާނގ

 )ސުވަރުެގއަށް(   =  ވަންަތކަމުގެތެރެއަށާއި. فضلއަިދ އެަކލާނެގ      =  އަިދ އެކަލާނެގ

 ާއިއ ދަރުމަޔަށްމަގުދަްއކަާވ ުހއްޓެވެ. ثوابއަްށ މަގުދައްކަާވހުއްޓެވެ. ނުަވތަ އޭެގ  حضرةއެމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ 

      = ( إسالم دينސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކަްށ )ްގެމަގަށ    =  އެމީުހްނ

 އަހާނެެއވެ. فتوىކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުާގ ުސވަލުުކރާނެއެވެ.    ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!       = 

 ދެއްވައެވެ. فتوىކަލޭމެނަށް  الّلو       = ާއއިމެދު.  َكالََلة      = .ާމީހަކު ަމރުވެއްެޖއްޔ 

      =.ާއޭނާޔަށް ދަރިއަުކ ނުވ    =  އެއްވާ. ُأْختއަދި އޭނާއަްށ         = 

 ގެ ދެބަިއކުޅައެއްބައެވެ. َترَِكة )މައްޔިތާދޫުކރި( ފަހެ ެއ އަްނހެންމީހާއަްށ އޭާނ ދޫުކރި     =  އޭނާ އެަބީހ

 ވާރުަތ ުކރާނެއެވެ. أخއެއަންހެނާ )ަމރުވިޔަސް( އޭނާެގ         =  އެކަނބުލޭނެގއަށް ދަިރައުކ

 ނުވަންޏާ.        =  ންނަީކ ދެމީުހންކަމުގައިވަންޏާ. أخއަދި ެއ      =  އެދެމީހުންަންށ

 ތިންބައިކުޅަ ދެބައެވެ.      =  އާ ދޫުކރި ުމދަލުން. َميّْتެއ       =  أخއަދި އެމީހުންނަީކ 

 ންތަކެއްނަމަ.    = .ެފިިރހެނުންނާއި އަްނހެނުންގ    = .ެފަެހ ފިރިހެަނކަށް ުހއްޓެވ    

     = .ިެދއަންހެނުންެގ ބައ       = ަކލޭމެނަށް )ވާރުަތ މުދާބަހާނެގޮތް(  الّلو تعاَل

 ކަލޭމެްނ މަގުނުފުެރދުމަށްޓަކައި. =    ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީއެވެ.        =  ައިދ

 ާވކަލާނެގއެވެ. ހުރިާހއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެން އީ للّا 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގައިވާގޮތަްށ  قرآنްނ ރަްއކާތެިރކަން ލިިބގަތްމީހުްނ )އެބަީހ  حضرةއަްށ އީމާންެވ އަިދ ެއކަލާނެގ  الّلوއަދި  (175)

 فضلާއއި ުސވަުރގެއަށާިއ އަިދ އެަކލާނެގ  رمحةންާވ  حضرةކުރިމީހުން( ަފހެ ނިކަްނހުެރ އެަކލާނެގ  عمل

އަށްާވ ސީާދ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނެގ  حضرةވަންތަކަމަށް އެީމހުންނަށް ެއކަލާނެގ މަގުދަްއކަވާނެެއވެ. އަިދ އެަކލާނެގ 

 ގެ ތެދުމަަގށެވެ.(  إسالم دينއެމީހުންނަށް މަގުދައްަކވާހުއްެޓވެ. )އެީއ 

َوىާއއިމެދު އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނާިއ ސުވާުލކޮށް  كالل ة( !އެވެ الّلو رسول)އޭ  (176) އަހާނެެއވެ. ކަޭލގެފާުނ  فَ ت ْ

َوىކަލޭމެނަްށ  الّلوއާއިމެުދ  كالل ةވިދާޅުވާށެވެ.  ދެއްވައެވެ. އެީއ މީހަުކ މަުރވިއިުރ އެީމހާއަްށ ދަރިއަުކ އަިދ  فَ ت ْ

އެކެވެ.( ަފެހ  ُأْختއެްއވާ މީާހއެވެ. )ދުނިޔޭގައިުހރީ މައްޔިާތގެ  ُأْختތް މީހާެއވެ. އަދި އޭނާއަށް ބަފަޔަކުވެސް ނެ

މަރުާވިއުރ  ُأْختއަށް ދޭށެވެ. އަދި އެ  ُأْختއެހެންކަމަށްވަންާޏ އެމައްޔިތާެގ ތަރިަކ މުދަލުން ދެބަިއކުޅަ ެއއްބައި ެއ 

 އަށް ަދރިއަުކ ނުވަންޏާެއވެ. ُأْختވާރުތަުކރާނެެއވެ. އެއީ އެ  أخެގ މުދާ ެއ  ُأْختހުިރ  ނަަމ އެ  أخއޭނާގެ 

ްނ ދުނިޔޭގައިތިބިނަަމ ެއ ދެކުިދންނަށް މުދަލުެގ ތިންބައިކުޅަ ދެބަެއވެ. )ެދ  ُأْختއާެގ ދެ  َمّيتދެންފަހެ 

ފިިރހެނަކަްށ  ން ތިބިއްާޔ ކޮންމެ ُأْختންނާއި ގިނަ  أخއާގެ ގިނަ  َمّيتންގެ މެދުގައި ބެހުމަށެވެ.( އަދި  ُأْخت

 بيانކޮށް  تفصيلތަރިކަމުދާ ބަާހގޮތް ަކލޭމެނަށް  الّلو سبحانو وتعاَلދެއަންހެނުންނަށްވާ ވަރެވެ. ދެބައެވެ. ަފހެ 

 الّلوކޮށްދެއްވަނީ އެކަމުގަިއ ަކލޭމެން މަުގ ނުފުރެދުމަށްޓަަކެއވެ. އަިދ ހުިރހާކަމެްއ އަިދ ުހރިާހ އެްއޗެްއ 

 އީ ހުިރހާ ެއއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.( الّلوދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. )
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uv 

 މާނެ  ގ ެ المـائدة ُسورة
 (121)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          ادل ائدة ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުްނނޭވ!       =  ްތަްއ  َعْهدُ ކަލޭމެނ

 (!އަިދ ނަހީުކރައްވާފަިއވާ ކަންތައްތައް ަކލޭމެން ަބރާބަުރ ކުރާެށވެ –ކުަރއްާވ  الّلو فرض) !ފުއްދާށެވެ  

 =  ްވެވިއްޖެއެވެ. حاللކަލޭމެންނަށ      =  ُ(مَجَلُ ސޫފީގެ ބަހީމަތު. )ގެރިބަކަރި  نَ َعم     

     = ( .ީބަޔާންކޮށްދެއްވި އެްއޗެްއ  الّلوއެއްޗެއްކަމުގައި  َحرامކަލޭމެންގެމައްޗަށް ކިެޔވޭ އެްއޗެއްމެނުވ

  މެނުވީ(    =  ްحالވެގެްނ ނުާވ  َحاَللޝިާކރަުކރުން ކަލޭމެންަނށ .      = 

   .حالބަނދެގެންވާ  إْحَرامކަލޭމެން     =  ކުރައްަވއެވެ. حكم الّلوހަަމކަށަވަރުްނ      = 

 އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން.     = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!    = 

ނޑާށެވެ.( حرمة/  !)ހުއްދަ ނުުކރާށެވެ !ނުކުރާށެވެ حاللކަލޭމެން   ނުކަ      =  َرةގެ  الّلو )َمَعامِل ތައް.  َشِعي ْ
ކުރެއްިވ  حرامކުެރއްިވ އެްނމެހައި ކަންތަެކވެ. އަިދ އެަކލާނެގ  الّلو فرضަތއް )އެީއ  َمَعاملُِ ގެ  الّلو -الّلو( 

  ކަންތައްތަކެވެ.(      =  ނޑާށެވެ. حرمةވިޔަސް. ސަރެއްތެިރ މައް  حرمةއަިދ   !ނުކަ    = 

  އެވެ.( مَجلއަށް ހަދިޔާކުރެވޭ ެގރިބަކަރި  َحرمގެ مكةއެއްވިޔަސް. )އެއީ  َىْدىއަދި     =  އަދި ކަރުގަިއ

   ވިަޔސް. َىْدىތަކެތި އަޅުވާފަިއވާ       =  ިއެބަީހ ގެފުޅު( ގަސްތުކޮށްގެްނާދ  بَ ْيُت احلََْرامއަދ(

 މީހުންނާއި.    =  ވަންތަކަން އެދިގެން. َفْضلَ އެމީހުްނ   =  ން. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ 

      .ިއަދި ރުއްސެވުމާއ     = ( ްإْحَرامއަިދ ކަލޭެމނ  )ިނޑައ  ވެގެންފިއްޔާ. حاللކަ   

 = ެއެބަހީ ެއއީ ހުއްަދކަމެކެވެ.( !ފަހެ ކަލޭމެން ެކއޮޅުކަން ކުރާށެވ(      =ްއުފުަލިއ  އަދި ކަލޭމެނ

 (!ކަމެްއކަމުގަިއ ނުހަދާށެވެ حقّ ) !ނުގަންނާށެވެ     = .ްބަޔަކުީމހުންނަށް އޮްތރުޅިވެރިކަނ   

  = .ެއެީމހުން ކަލޭމެްނ މަނާކޮށް ހިފެހެއްޓިކަުމގ        =  ްނ  َمْسَجُد احلََْرام

  )ގެފުޅުން(     =  ްތެރިވުމަށް. َعَداوةކަލޭމެނ       = ެއަދި ކަލޭމެން އެކަކު އަނެކަކާ ެއހީވާށެވ! 

 !ވާގިވެިރވާށެވެ        =   ވެރިވެވޭ ކަންކަމުގެަމއްޗަށް. تقوىެހޔޮކަންތަކާިއ        = 
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    !ވާގިެވރިެވ އެހީުނވާށެވެއަދި ަކލޭމެން   اإلْثِى    =  ިތެިރެވޭވ  َعَداوةފާފަެވރިވެވޭކަންކަާމއ

 ކަންކަމުގައި.     =   ްވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوއަދި ކަލޭމެނ!    =  ްއީ. الّلوހަމަކަށަވަރުނ 

      = ގަދަފަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. عقوبة  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކުރައްވާފައިާވ  َتْكِلْيفކުރައްވާ  فرض  الّلو) !ތައް ފުއްދާށެވެ َعْهدُ ަކލޭމެން  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (1)
އަިދ އެހެނިހެްނ މީހުންާނއިެއުކ  !ކުރާެށވެ ކަލޭމެްނ ބަރާަބރު ކަންތަކާއި ަނހީކުަރއްާވ މަނާކުަރއްވާފައިާވ ކަންަތްއ 

 ނަހީވެސް . ގޮތަެށވެ فرض ކަންތައް فرض  !ހިންގާ ަބރާބަުރ ކުރާށެވެ ވެސްއެއްބަސްވެވިފަިއވާ ެއއްބަސްވުންތައް 

ސޫީފެގ  نَ َعمނުވީ އެއްޗެއްެގގޮތުން ަކލޭމެންނަށް އެންގެވިފަިއވާ ތަކެތި މެ حرامސޫފީގެތެރެއިން  نَ َعم (.ނަހީގޮތަށެވެ
ބަނދެގެންާވ  إحرامއަށް(  ُعْمرةއަށް ނުވަތަ  َحجّ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ) حالل( ކަލޭމެންނަްށ مجلބާވަތްތައް )ެގރިބަކަިރ 

މިއިން އެއްެޗްއ  حالބަނދެގެންވާ  إحرامކަލޭމެން އެތަކެތީެގ ޝިާކރަ ނުުކާރ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. )އެބަީހ  حال
 حكمއެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުްނ  الّلو تعاَلޝިކާރަކުރުްނ ުހއްދަވެގެްނ ނުވެެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުން 

 ކުރައްަވއެވެ. 
  .ެائدةދަންނައެވ 

َ
 112މިއީ ކާނާދޮލަނގެވެ. ކާތަކެތީން ަތއްޔާުރވެަފއިވާ ދޮލަނގެވެ. މިާވހަކަ މިޫސރަތުގެ  ادل

 ވެގެންެވއެވެ.  بيانވަނަ އާޔަތާދެމެދު  115ވަނަ އާޔަތުން 
 ފުޅުތަކާއި ނަހީތަކެވެ.  الّلو أمرއެއް މާނައެެކވެ.  َعْهدއާިއ  عقدއެވެ.  ُعُهْودކީ އަ ُعُقود 

  ُއެވެ. ީވާމ  مجلސޫތްޕަކީ ގެރިބަކަރި  نَ َعمއެވެ.  مجعގެ  نَ َعمއަކީ  األنعامސޫފީގެ ދަރިެއވެ.  نَ َعم= އަކީ  ََبِْيَم ة
ނޑުގަިއ އޮްތ ދަިރވެްސ ހިމެނޭނެއެވެ.  مجلއަީކ ގެރިަބކަިރ  ََبِْيَم ة األنعام والّلو މިތަކެތީެގ ަދރިާޔ ުހރިާހ އެްއޗެކެވެ. ބަ

 . أعلم

َرةގެ  الّلوކަލޭމެން  !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ (2) )އެބަީހ އެކަލާނެގ  !ނުކުރާށެވެ حاللތައް  َشِعي ْ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޑައި ހުއްަދކަމެއްކަމުގަިއ ނުހަދާށެވެ حرمةތަްއ އެކަންކަމުެގ  َمَعاملِ ކަ ( ެއކަމެއް ެއ !ކަ

ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަާމިއ  اَلزمކުރައްވާ ކުރުން  فرضކަލޭމެންގެމައްޗަށް  الّلوެއއީ  !އެންގެވިފަދައަކުން ުކރާށެވެ
ާއއި ދެންވެްސ  مّكةެގ އަޅުކަމާއި  حجّ ނަހީކުރަްއވާ މަނާުކރެއްިވ ކަންކަމެވެ. އޭގެތެޭރގައި އެންމެ އިސްކަމަކަށް 

رއެބާވަތުެގ އެންމެހަިއ ކަންަތއްތަްއ ހިމެނޭކަމުގަިއ ގިނަ ތެރިެވގެންާވ  حرمةން ވިދާޅުވެއެވެ. އަިދ  ُمَفسّْ
ނޑާ  حرمةެގ މައްސަރުތައްވެްސ އޭ ަތްއ  َىْدىފުޅަށް ހަދިޔާގެގޮތުގަިއ ގެންދެވޭ  َحَرمގެ  مّكةއަދި  !ނުކުރާށެވެ حاللކަ

ނޑައި  حرمة( ވެސް ޭއގެ مَجَل)ގެރިބަކަރި  އެއްޗެތި ކަމުގައި ބަލައި ުނގަވާއިދުން އެތަެކއްޗަށް ގޯާނ  حاللކަ
ވެސްވެެއވެ.  َقِلْيَدةކަމުގައިާވ  َىْدىُ ފަތި އަޅުވާފައިާވ އޭގެެތރޭގަިއ ފާހަގަުކރުމުެގ ގޮތުން ކަރުަގއި ގިލަ  !ނުކުރާށެވެ

ވަންތަކަމާއި ރުިހވޮޑިގަތުްނ  َفْضلَ ން  حضرةގެ  َربُّ އަދި ތިމާމެންެގ  !އެފަދަ ތަކެއްޗަްށވެސް ގޯނާ ނުުކރާށެވެ
 حكمިމ  !ދަންނައެވެ) !އެދިގެން ގެފުޅަށް ޒިާޔރަތްކުރުމަްށ އަންނަމީހުން ކަލޭމެން ިހފަހައްޓާ މަނާކޮށް ުނހަދާށެވެ

އެްއ މިާހުރ  حكمންނާއި ބެޭހ އެބާވަތުެގ އެންމެަހއި  ُمْشركންނާއިމެދުގައެވެ.  ُمْسِلمކުރެވޭީނ ހަމަެއކަނި  تَ ْنِفْيذُ ތައް 
ްނ  َحجُّ ގެތެރެއަށް ވަނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.( އަިދ ކަލޭމެން ) حرمގެ  مّكةއަކު  مشركކުރެވިފަެއވެ.  َمْنُسوخވަނީ 
އެަބހީ ެއއީ ހުއްަދ  !ވެގަތުމަށްފަހު ދެން ކަލޭމެން އެއްގަމު ިޝކާރަުކރާށެވެ حاللކަނޑައި(  إْحَرامއިން  ُعْمَرةނުވަތަ 

އަްށ ދިޔަނުދީ ހިފަހަްއޓާ މަނާކުރިކަުމގެ ސަބަބުން ބަަޔކުމީހުންެގ މައްޗަްށ  َمْسِجُد احلََْرامކަމެކެވެ. އަިދ ަކލޭމެން 
 حقّ ތެރިވެގަތުމުގެ ސަބަބެއްކަމުަގއި އަދި އެކަން ުހއްދަވުން  َعَداوةޅުވެިރކަން އެީއ އައިސްފައިވާ ރުޅިވެރިކަާމއި ދެކޮ

ން ގެފުޅަށް ދިއުން  مسلمގެ ދުވަހު  ُصْلُح احلَُْديِْبيّ ة)މިއާޔަތުން މި ިއޝާރަތްަވނީ  !ވާކަމެއްގައި ަކލޭމެން ނުހަދާށެވެ
ތެރި ނުވުމަށްާވ  عداوةމާ އޭގެބަދަލުަގއި އެމީހުންގެމަްއޗަށް ންނަށް ބާރުލިބުނީ مسلمންނަށް އޭގެފަހުން  مشركމަނާކުރި 

ވެިރެވޭވ  تقوىފުޅުގެތެެރއިން ިހންގަވާ ކަންކަެމވެ.( އަިދ ހެޔޮކަންކަާމއި  حكمةގެ ުފރިހަމަ  الّلوއިޝާރާތެކެވެ. އެީއ 
އަދި ފާފަެވރިވެޭވ ކަންކަމާއި ދެކޮޅުެވރިެވޭވ  !ކަންކަމުގައި ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކާިއ އެހީެވ ވާިގެވރިވާށެވެ
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 !އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلوއަދި ަކލޭމެން  !ކަންކަމުގައި ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކާިއ ވާިގވެިރވެ އެހީނުވާށެވެ
 ގަދަފަަދވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. عقوبةއީ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ  1ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلو

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ކުރެވިއްޖެެއވެ. حرامކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ      =  ްحاللމުޅަތަކެތި )ެއއީ މަސްެކއުނ 

 ނޫން ގޮތްގޮުތން މަރުވާ ކޮންމެއެއްޗެއް( صحّ ގައި ކަިތލުން  شريعةތަކެތީގެތެރެއިންވެްސ   =  .އަދި ލެޔާިއ 

  = .ިއަދި އޫރުމަހާއ       =.ްއަދި ކަިތލެވުނު ކޮންމެެއއްޗެއ      = ނޫްނ  الّلو

 ނޫންފަރާތަކަށް ކަިތލެވުނު( الّلوފަރާތަކަށް. )އެ އެްއޗެއް      =  އަދި ނޭަވއިހިފެެހއްޓިެގްނ

 މަރުވާއެއްާޗއި. )ތަނަކު ަކރުތާށިވެގެްނ ނުވަތަ ކަރުަގއި ެއްއޗެއް ބަނދެވިގެންނަމަވެސް.(   =  އަިދ

 )ޖެހެިވގެން ަމރުވާއެތި( މަުރވާެއއްޗާއި.އެއްޗަކުްނ ޖަހައިގެްނ      =  އަދިމަތިން ވެއްޓިގެްނ

  މަރުވާއެއްާޗއި.    ިއެހެން ޖަނަވާރެްއގެ( ދަޅުންޖަހައިގެން މަުރވާއެްއޗާއި. = ައދ(        
އަދި މިނިކާ ޖަނަާވރަކު )ޝިާކރަުކރާން ދަސްކޮށްދީފައިާވ ޖަނަވާރު ފިޔަަވއި( ެއހެންޖަނަވާރަުކ އެއްބަިއ ކައިފާާވ  =

  އެއްޗާއި.   =  ގޮުތގައި ކަިތލި ެއއްޗެއް މެުނވީ. )އެބަހީ އިސްވެދިަޔ  صحّ ކަލޭމެން އެއްޗެްއ
ފަސްބާވަތުގެ ެތރެއިން އެއެއްެޗއް ުފރާނަހުއްާޓ ލިބުމަށްަފހު ެއ އެްއޗެއް ކަލޭމެން ކަތިލައިފިްއޔާ ެއއްޗެްއ 

 ހުއްދައެވެ.(    = ( ްحرامއަދިކަިތލެވުނު ެއއްޗެއ ).ެވެގެންވެެއވ      =  ُގެމައްޗަށް.  ُنُصب

 އަކީ އަުޅަުކަން ވެވުމުެގ ގޮތުްނ  އެތައްމިތާ ެބހެްއޓިފައިވާ ހިލަިހލައެވެ.( ُنُصبُ )      =  އަިދ

 ކަލޭމެން ނަސީބުެގ ވަރުބެލުާމއި. )ފާލުެބލުމާއި(      =  ُُން. )އެީއ އޭަގއި ިތލަނުލަިއ ހުންަނ  زمل

ނޑިއެވެ.( ެގ ކިޔަމަުންނ  الّلوއެއްޗެއްސެވެ. ުއރެދުމެވެ. ) َفاِسقُ އެީއ ހައްތާވެްސ  =     ދުނިދަ

 ނުކުތުމެވެ.(    = .ުމިއަދ       =.ެކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނާުއއްމީދު ވެއްޖެެއވ  

   =  ްވެދާނެކަމާމެދު( كافرއާއިމެދު. )ކަލޭމެން ދީން ދޫކޮށް  دينކަލޭމެނ    =  ފަހެ ަކލޭެމްނ

 އެމީހުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ!  = !ެއަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެއަްށ ބިުރވެތިވާށެވ    = .ުމިއަދ 

    =  ްފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ.ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށ   = ެدينކަލޭމެންގ.  

      = .ެއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ފުިރހަމަކޮށް ަބރާބަރުކޮށްދެްއވައިފީމެވ    

                                              

                                            

                                   

    



މާނަ  ގެ المائدةسورة  ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 3 3   

  . نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ  =     =  ިތިމަންރަސްަކލާނެގ އަދި ކަލޭމެނަށްޓަަކއ

 ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ.      = إسالم دينއެްއގެގޮތުން.  دين .      =  ވެއްޖެމީހާ. /  رَلُْبورފަެހ

  ގޮތްހުސްވެ ެއހެންގޮތެއް ނެިތއްޖެމީހާ.    = .ިބަނޑުހައިހޫނު ކަމެއްގައ        = 

 ފާފައަކަށް ލެނބުމެއްނެތި. / އުރެދުުމގެ ގަސްދެއްނެތި.      =  ެއީ. الّلو تعاَلފަހ       = 

  ެލއްވުން ބޮޑުަކލާނގެއެވެ. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންނޭވެ!( މުޅަތަކެއްޗާިއ ެލޔާއި އޫރުމަާހއި އަދިަމސްކެއުން ޙަާލލު ޖަަނވާރުގެެތރެއިންވެްސ ެއ  مؤمن)އޭ   (3)

ނޫން ަފރާތަކަށް ކަތިލެވުުނ ކޮންެމ އެއްަޗކާިއ )އެބަހީ އޭގެމަހާއި( އަިދ ނޭަވއި ހިފެހެއްޓިގެްނ މަުރިވ  الّلوއެއްޗެްއ 
ވަަތ ކަރުގަިއ ެއއްޗެްއ ބަނދެިވ ދަންޖެހުންފަދަ ގޮތަކުްނ ކޮންމެ އެއްަޗކާިއ )އެީއ ތާުކ ބޯތާށިވެގެންނަމަވެްސ ނު

އަދި އެްއޗަކުން ޖަަހއި މަރަިއލި ކޮންމެެއއްަޗކާއި އަދި މަތީތާކުން ވެއްޓިމަުރވާ ކޮންމެ ެއއްޗަކާިއ  –ނަމަވެސް( 
ށްދީފައިާވ އަދި އެހެްނ ޖަނަވާރެްއގެ ދަޅުން ޖަހަިއގެން މަުރވި ކޮންެމ އެއްޗަާކއި  އަދި )ޝިާކރަކުރަްނ ދަސްކޮ

ޖަނަވާރެްއ ފިޔަވައި( އެހެްނ މިނިކާ ޖަނަާވރެްއ ެއއްބަިއ ކަިއފައިވާ ކޮންމެ ެއއްޗަކާިއ މިުހރިާހ ތަކެިތ ެއ ެއއްޗެްއ 
 حرامހަމަތަކުގެ މަތީން ކަލޭމެން ކަިތލި ެއއްޗެއްމެނުވީ ަކލޭމެންގެ މައްޗަށް އެަތކެތި ކެއުން  شرعىފުރާނަހުއްޓާ ލިބި 

މައްޗަށް ކަތިލެވުނު ކޮންެމ   ތަކުގެ ُنُصبُ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި  حرامއެތަކެތި  الّلوހީ ކުރެވިއްޖެެއވެ. އެބަ
ެގ އެތަންމިތާނގަިއ ބަހައްޓާފަިއާވ  مّكةޒަމާނުގައި  جاىلّيةއަީކ  ُنُصبވެވިގެްނވެއެވެ. ) حرامއެއްޗެއްެވސް 

ނޑެވެ. އެއީ ވަކިީމހެއްގެ ުނވަތަ އެްއޗެއްގެ  ނޑުގަ ނޑެވެ. އޭގެމަތީަގިއ  صورةހިލަގަ ނޑުގަ ނުކުރެވި ހުންނަ ހިަލގަ
ެގ  مّكةޒަމާނުގައި  جاىلّيةއަކީ  ُنُصبއެހެނިހެން ޖަނަާވރު ކަިތލެިވ ލެިއ އޮޮހރުޭވ ތަކެއްެޗވެ.އަދި ދަންނައެވެ! 

ނޑެވެ. މިހާުރވެސް އެމާނަިއގާބެހެއްޓިފަިއވާތަކެއްަޗކީ ހަމަ ނޑުގަ ب އެތަންމިތާނގައި ބަަހއްޓާފައިާވ ިހލަގަ  ُنُص

ން ކުރަނީ އެއަށް މާތްކޮށް ހިތާ އަޅުކަން ކުރުމުެގ  مشركއަދި ކޮންމެތާކު ހުރިނަމަވެސްމެއެވެ.(   އެކަން ެއެވ.
ގޮތުންނެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ ނަސީުބހުރިގޮެތއް ބެލުމަްށ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ހެޔޮނުބައި ެބލުމަްށ 

ވެގެންވެެއވެ. މިބަޔާންވެިދަޔ  حرامކުން ފާލުެބލުމާއި މިކަންވެސް ބުދުކައިރިއަށްގޮްސ )އަދި ނުޮގސްނަމަވެސް( ދުނިތަ
އެންމެހައި ކަންތަކަީކ ފާސިދު ކަންކަމެވެ. އެަބހީ އެއިްނ ކަމެއްކޮށް އެއިން އެއްެޗއް އެންެގވިފަދައިން ނޫީނ 

ގަިއ  َحجَّ ُة الَوَداعُ އަދު )އެބަހީ ެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުތުމެެކވެ. އުރެދުމެެކވެ. އަިދ މި الّلوބޭނުންކޮށްހެދުމީ ފާސިދުކަމެކެވެ. 
ވެ މާޔޫސްވެއްޖެެއވެ. )އެބަހީ ކަލޭމެން އިްސލާމްދީްނ  أّميدދުވަހު( ކަލޭމެންގެ ދީނާއިމެދު ކާފަރުން މުޅިން ނާ  َعَرَفة

އްެވްސ ގެ ބިމުގައި އެ  عرفةވެްއޖެއެވެ. ބުނެވެނީ އެދުަވހު  أّميدއަށް ވަނުމާމެދު އެމީހުން ނާ  َغًندينދޫކޮށް އަލުން 
އަުކ ނުވާކަމުަގއެވެ.( ަފެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުންދެެކ ބިރުުނގަންނާށެވެ! އަިދ  مشركކާފަރަކު އަދި 

 دينއަދި މިއަުދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގެ  1ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެކަނި ިބރުވެތިވާެށވެ

ފުރިހަމަޮކްށ  نعمةެމންގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭ
ން ނެތިދިއުމާއި އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  مشركބަރާބަރުކޮށްދެްއވައިފީމެވެ. )އެީއ ކަލޭމެންެގ ރަށުްނ 

ކަމުގަިއ  يندއެީއ ަކލޭމެންެގ  إسالم دينވުމެވެ.( އަިދ  أّميدއާއިމެުދ އެމީހުްނ ާނ  دينއަރައިގަތުންނެތުމާިއ ަކލޭމެންެގ 
ކަމުަގއި( ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  دينއެއީ ކަލޭމެންެގ  إسالم دينއަށް ާބވައިެލއްިވ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلم)އެބަހީ 
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ދެންފަެހ  ކަމުަގއެވެ.دينންގެ  إسالمއަށް ިކޔަަމންތެރިވުން އެީއ  الّلوރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ. ެއއިން މުރާދުުކރެވެނީ 
ނޑުހައިޫހނުކަން ގަދަވެ ކާެނ ބޯނެ އެްއޗެއްނެތި ގޮްތހުސްެވ  حرامއިސްވެދިޔަ  ތަކެތީގެ ތެރެއިްނވެސް މީަހކު ބަ

ވެއްޖެމީހާ ޢަދާވާތްެތރިކަމެއްނެތި ފާފަވެިރވުމުގެ ފަރާތަށް ލެނބުމެއްނެިތ  رَلُْبورއެއިން އެއްަޗކުން ބޭނުންކުރުން 
ދިލާަވރަށް( ބޭނުންކުރުމަކުްނ )އޭނާގެަމއްޗަަކްށ އެއްނެތި( ެއއިން އެތިކޮޅެްއ )ފު قصد)އެބަހީ ހަމަެކއުމުގެ 

 ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. رمحةީއ ގިނަގިނައިްނ ާފފަފުއްސަވާ  الّلو تعاَلކުށެއްނެތެވެ.( ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
  = .ެއެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ސުާވލުކުރެެއވ        =  ްحالل)މަހުގެތެެރއިން( އެމީހުންނަށ 

 ވަނީ ކޮްނއެއްޗެއްތޯ؟   ެ1ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ         =  ްެވގެންަވީނ  حاللަކލޭމެންނަށ

 ތަކެއްޗެވެ. حاللރަނގަޅު       = ީަކލޭމެްނ އަދި ކަޭލމެން އުގަންނައިދިން ތަކެްއޗާއި )އެަބހ

  އުގަންނައިދިން ޖަނަވާެރއް ގެންނަ ޝިާކރަޔާއި(   = ( .ްކުާރ  َزَخمْ ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރުގެެތރެއިނ

 ޖަނަވާރުގެ ެތރެއިން(  =  ކުއްާތޔާ ެއހެނިެހން ޝިކާރަުކރާ ަތކެތީގެތެެރއިން ޝިާކރަކުރަްނ

 ދަސްކޮށްދީފައިވާ.   =  .ޭކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށް ަދސްކޮށްދޭ / އުގަންނައިދ         = الّلو 

1  ފަހެ ަކލޭމެން ކާެށވެ =  ކަލޭމެންނަށް އުގަންަނވައިދެއްިވ ތަކެތީގެެތރެއިން.      =

 އެސޮރުމެން ަކލޭމެންނަށް އަތުަލއިގަްތ އެއްެޗއް.        =  ެގ  الّلوއަދި އެއަްށ

 (1ކިޔައި އެ ކަިތލާށެވެ بسم)އެބަހީ ަކލޭމެން  !ނަންފުޅުގަންނާށެވެ     =  ްއަްށ  الّلوއަިދ ކަލޭމެނ

  !ބިރުވެތިވާށެވެ      ްީއ. تعاَل الّلوހަމަކަށަަވރުނ     =  ހިސާުބ ބެްއލެވުްނ

 އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ.   =  .ުިމއަދ           =  ުތަކެިތ  حاللރަނގަޅ

  ކުރެވިއްެޖއެވެ. حاللކަލޭމެނަށް          =  ީންާނިއ  يهودىއަދި ފޮތްދެވުނުމީހުންގެ )އެބަހ

 އިންގެ( ކާނާވެސް. نصارى    =   ްއެވެ. حالل)އެަބީހ އެމީހުްނ ކަތިލާތަކެތިވެސް( ަކލޭމެނަށ     

 އަދި ކަލޭމެންގެ ކާނާ / ކަލޭމެން ކަިތލާތަކެތި. =     =  ްއެވެ. حاللއެމީހުންނަށ       

     =  ިއެވެ. حاللއަންހެނުންކުެރ މިނިވަނުން ަކލޭެމނަށް )ކާވެނިކުރަން(  مؤمنއަދ       = 

    ެއވެ. حاللެއވެ.( ކާވެިނ  حاللއަދި މިނިވަން އަންހެނުން )     = ެވުުނ އްފޮތްދ

 ކަލޭމެންގެުކރިން.  =   އިންކުރެ.( نصارىންނާިއ  يهودىމީހުންގެތެރެއިން. )      =  
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 ކަލޭމެން ެއކަނބަލުންނަށް ދީފިްއޔާ.     =.ްއެަކނބަލުންގެ އުޫޖރަ / ެއކަނބަލުންެގ ކާވެިނރަނ 

 =  (حالތެިރވެގެންާވ  عّفة/ )އެބަީހ ަކލޭމެން ފިިރހެނުންވެްސ  حال ެތރިެވގެންާވ  عّفة   

   =   ނުުކރާ / ޒިޭނ ުނކުރާ. إعالنޒިނޭކުރުމަްށ        =  އަދި ރައްެޓިހ

  އަންހެންކުދިން )ގާރލްފްރެންޑް( ނުގެންގުޅޭ.     =  އަިދ އީމާންކަމުެގ ބަަދލުގަިއ

   .(އަށް ކާަފރުވާމީހާ الّلو) ކާފަރުވެއްޖެމީާހ /     =  باطل عملފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާެގ ހެޮޔ 

 ވެއްޖެއެވެ.       =  ާގައިވާނީ. آخرةއަދި އޭނ      = ގެއްިލ

 ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިންނެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންގެމީހުްނ އެމީުހން ކައިއުޭޅ މަހުގެެތރެއިްނ އެބަީހ އެއްަގުމ  يعىن  مؤمن( އެީމހުން !އެވެ رسول الّلو)ޭއ   (4)

 !ވެގެްނވަނީ ކޮންއެއްެޗއްޯތ އެމީހުްނ ސުާވލުކުެރއެވެ. ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ حاللމަހުގެތެރެއިްނ އެމީހުންނަްށ 
ހުއްދަކުރާ ތަކެއްޗެވެ. އަިދ ޝިކާަރކުރުަމްށ  شريعةކެއްެޗވެ. ތަ حاللވެގެންވަނީ ރަނގަޅު  حاللކަލޭމެންނަށް 

ކަލޭމެން އެތަކެްއޗަށް ދަސްކޮށްދީފައިާވ ޝިކާަރކުރާ ޖަނަާވުރ ކަލޭމެންނަށް ޝިކާަރކޮށްދީގެން ގެަނއި މަސްކެއުްނ 
ްށ ަކލޭމެން ުއގަންނަިއީދ ަކލޭމެންނަށް ުއގަންނައިދެއްިވ ތަކެތީގެެތރެއިން އެތަކެއްޗަ الّلوކޮންމެއެއްޗެކެވެ. އެއީ  حالل

ތަމްރީނުކޮށްދީފައިާވ ކުއްތާާޔ ދެންވެްސ އެބާވަތުެގ ޖަނަާވާރ އަދި ދޫންެޏވެ. ފަެހ ެއސޮރުމެްނ ކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ 
ގެ ނަންފުޅު ކިޔާށެވެ. )އެބަީހ  الّلوޝިކާރަކޮށްދީފައިވާ ިޝކާރަެއއްވިއްޔާ ކަލޭމެން އެއިން ކާެށވެ. އަދި އެއަށް 

ގަިއ  شريعةކިަޔއި  بسمން  قواعدިތ ޝިާކރަގެންނަިއރު ފުރާަނހުރިކަުމގަިއވަންޏާ ޝިކާރަކުާރ އެ
ނޑައެޅިފައިވާފަދައަކުން ކަތިލާށެވެ ތަކާއިެމުދ  حكم)އެކަލާނގެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلو( އަދި ަކލޭމެން !ކަ

ީއ  الّلوހަމަކަށަަވރުްނ  !ބިރުވެިތވާށެވެއަކަްށ ފަރުާވކުޑަކުރެވިާދނެކަމަށް  حكمއެއިްނ  !ފަރުވާތެރިވާެށވެ
 ހިސާބުބެއްލެވުްނ އަވަްސވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.(

 يهودىވުނުމީހުންގެ އެަބހީ އްކުރެވިއްޖެެއވެ. އަދި ފޮތްދެ حاللތަކެތި  حاللމިއަދު ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅު  (5)

ޖަނަާވރުގެ( މަސްވެްސ ަކލޭމެންނަްށ  حالل އިްނގެ ކާނާވެްސ އެބަީހ އެީމހުން ކަިތާލ )ަމސްކެއުން نصارىންނާއި 
 مؤمنއެވެ. އަިދ ކަލޭމެންެގ ކާާނ އެބަީހ ަކލޭމެން ކަިތާލ ތަކެތީގެ މަްސ އެމީހުންނަްށ ހުއްަދއެވެ. އަދި  حالل

ވެގެންވެއެވެ.)ކަލޭމެން އިންނަން ހުއްަދއެވެ.(  حاللތެރި އަންހެނުން ަކލޭމެންނަށް  عّفةއަންހެނުންކުރެ މިނިވަން 
އިންގެ ތެރެއިންވެސް މިނިވަްނ  نصارىންނާއި  يهودىވުނު މީހުންގެެތރެއިން އެަބީހ އްއަދި ކަލޭމެންގެ ުކރިން ފޮތްދެ

އެވެ. އެބަހީ ކާވެނިކުުރން ހުއްދައެވެ. އެއީ ެއކަނބަލުންނަށް އެކަނބަލުްނެގ  حاللތެރި އަންހެނުން ކަލޭމެނަށް  عّفة
ގައެެވ.  حالތެރިެވގެންވާ  عّفةށްިފއްޔާއެވެ. އަިދ ކަޭލމެން ފިރިހެނުންވެސް ދީފިއްޔާއެވެ. ކާވެނި ރަން އަދާކޮ أُجور

އަދި ޒިނޭ ނުކުރާ އަދި ޒިނޭކޮށް ވިޔާނުދާ ކަންތަްއކުރާ ައންހެންކުދިންވެސް ނުގެންގުޅޭ މީހުންކަމުަގއެވެ. ައިދ 
ދުވަހުން ޭއާނ  آخرةއެވެ. އަިދ ވެއްޖެ باطل عملފަެހ އޭނާެގ ހެޔޮ  !އީމާންކަން ފިޔަވަިއ ކާފަރުާވ މީހާ ދަންނަެއވެ

 ވާނީ ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ މީހަކުކަމުަގއެވެ. ެގއްލި ހަލާުކވާ މީހުންގެތެރެއިންނެވެ. 

ންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުްނ  مفّسرދަންނައެވެ. އިސްވެދިޔަ އާޔަތުަގއްޔާއި އަދި ުކރީގެ ދެާއޔަުތގައިވެސް  *
 ަތއްވެއެވެ. ިމލިއުމަކީ އެއަށްުވރެ ުކރު ލިއުމެކެވެ. تفصيلތަކުގެ  كمحހުރިކަމުެގ ވާަހކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ެއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެ1ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ      =  قصدތެދުވަންޏާ. )ކަލޭމެްނ 

 ކުރަންޏާ(     = )ްނަމާދަށް. )ނަމާދުކުރަނ      = ( ްوضوءފަހެ ކަލޭމެނ  )ަނެތްނަމ

 އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްަތކާއި. =  ކަލޭމެންގެ މޫނުތައް ދޮންނާށެވެ!       = 

 އުޅަނބޮށްޓާއިއެކު.  = !ެއަިދ ަކލޭމެން ފުހޭެށވ   = .ިަކލޭމެންެގ ބޯތަކުގައ      

 އަދި ަކލޭމެންގެ ފައިަތއް )ދޮންނާށެވެ!( =        = .ުދެތަނބިކަށްޓާއެކ      =  އަިދ

 ވެިރވެގެންވަންޏާ. ُجُنبُ ކަލޭމެން     =  ްވެގަންނާށެވެ! طاىرފަެހ ކަލޭެމނ      =  އަިދ

  ކަލޭމެން ބަލިމީހުންކަުމގައި ވެއްޖެއްޔާ.      = .ިނުވަތަ ދަތުރެްއގައ    = .ެނުވަަތ އަތުވެއްޖ  

  = .ުކަލޭމެންކުރެ މީހަކ      = )ފާޚާނާކުރާތަނުން )އެބަހީ ބޮޑުކަމު ނުވަތަ ކުޑަކަމުޮގސްފަިއ 

        =  ( ާمِجَاعُ ނުވަތަ ކަލޭމެން އަންހެނުންގައި ީބހިއްޖެއްޔ )ާވެއްޖެއްޔ    =  ްދެނ

 ކުރެވޭގޮތް ނުވި( ِإْسِتْعَمالކަލޭމެނަށް ނުފެނުނު / ނުލިބުނު )އެބަހީ    .ްފެނ       =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

مُ   ކުރާށެވެ!  تَ َيمَّ     =  / ުވެލިން. طاىرރަނގަޅ     = !ފަހެ ކަލޭމެން ފުހޭެށެވ  

    = .ިކަލޭމެންގެ މޫނުތަކުގައ  = .ިއަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުގަްއޔާއ   =  .ްއެެވލިނ

       =ވޮޑިނުގަންަނވައެވެ. الّلو       = .ްއެަކލާނެގ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ލެްއވުމަކަށ  

   =  .ްއެއްވެްސ ދަތިކަމެްއ އުނަދގުލެއ        އަދި އެހެނެއްކަމަުކ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަަވީނ

   =   ްކުރެްއވުމަށެވެ. طاىرަކލޭމެނ            =  އަިދ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އެަކލާނެގ

 އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްެދއްވުމަށެވެ.  نعمة       =  ްގައި. أّميدވެރިވުމުގެ  شكرކަލޭމެނ 
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     =  1ކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ( 1ންނޭވެ مؤمنއަިދ )ޭއ       =  ަކލޭމެންގެ މަްއޗަްށާވ

  . نعمةގެ  الّلو    = ކަށަަވރާއި.  عهدއަދި އެކަލާނެގ     =  ެކަށަވަުރ  عهدއ

 އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ިހއްޕަވާފައިވާ.     = .ްކަލޭމެން ބުނިހިނދުން. ދެންނެވިހިނދުނ    

   = .ެއަޅަމެން އަހައިފީމެވެ. އަދި އަޅަމެން ކިޔަމަންވެއްަޖއީމެވ        تقوىއަށް  الّلوއަދި ކަލޭމެްނ 

ވެރިވާށެވެ! ބިުރވެތިވާށެވެ.!       =  ްަެއެވެ. އީ الّلوހަމަކަށަވަރުނ   ދެނެވޮޑިގެންވާަކލާނގެ

   = .ިހިތްތަކުގެ އެތެޭރގައި ިނވައިެވގެންވާތަކެތ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކޮްށ  قصدއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ަކލޭމެން ނަމާދަށް ތެދުވަންޏާ )އެބަހީ ނަމާދުުކރަން  (6)

ނަމާދުކުރަން ފެށުމުގެުކރިން( ފަެހ ކަލޭމެންެގ މޫނުތަްއ ދޮންނާށެވެ! އަިދ އުޅަބޮށިކައްޓާެއކު ަކލޭމެްނެގ 

 1އަތްތައްވެސް ދޮންނާށެވެ! އަދި ކަލޭމެންގެ ބޯތަުކގައި ފެން ފުހޭށެވެ! އަދި ދެތަނބިކައްާޓއެކު ދެފައި ދޮންނާށެވެ 

ވެގަންނާށެވެ! އަިދ ކަލޭމެްނ  طاىرްއޔާ ފަެހ ަކލޭމެން )ރަނގަޅަށް ހިނައި( ވެރިންކަމުަގއި ަކލޭމެންވެއްޖެ ُحُنبُ އަދި 
ބަލިމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ ނުވަަތ ދަތުރެއްގެމަީތގައިވަްނޏާ ުނވަތަ ކަލޭމެންުކރެ މީހަުކ ފާޚާނާކޮށްފިއްޔާ ނުވަަތ 

ކަމަށްފަހު( ފެން ނުލިބިއްޖެއްޔާ ނުވަަތ ވެއްޖެއްޔާ( )ދެން މިކަން مِجَاعُ ކަލޭމެން އަންހެނުންގައި ީބހިއްޖެއްޔާ )އެބަހީ 

مُ ރަނގަުޅ ވެލިްނ  طاىرކުރެޭވގޮތް ުނވެއްޖެއްާޔ ދެްނ  إستعمالފެނުން  ކުރާެށވެ! ފަެހ ކަލޭމެންެގ މޫނުތަކާިއ  تَ َيمَّ

 ކަލޭމެނަށް އެްއވެސް އުނދަުގލެއް ދަްއޗެއް ޖެއްެސވުމަށް އެދިޮވޑި  الّلو تعاَلއަތްތަކުގައި އެވެލިން ުފހޭށެވެ! 

مةުކރައްަވިއ އަދި އެކަލާނގެ  طاىرނުގަންނަވައެވެ. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވަނީ ަކލޭމެން   نع

 بيانުކރުމަށްޓަކައެވެ. މިއާޔަތުަގއި  شكرކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ފުިރހަމަކުރެްއވުމަށެވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ )ެއކަލާނގެއަށް( 

 ވެެއވެ. بيانގައި  تفصيل سنّ ةގޮތެވެ. އޭގެ  إمجاَلއްމަމު ުކރުމުގެ ކުރުމާއި ތަޔަ  وضوءވެގެންމިވަނީ 

 ىدايةެގ  إسالم دينކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ! )އެީއ  نعمةލެްއވި  الّلوންޭނވެ!( ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  مؤمن)އޭ  (7)

ެއީއ  1ކަށަަވރުވެްސ ހަނދާންކުރާެށވެ عهدެއވެ.....( އަދި އެަކލާނެގ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެހިއްޕެިވ  نعمةގެ 

رسول الّلو صّلى އަހުރެމެން އަހައިފީމެވެ. އަދި އަހުރެމެްނ ކިޔަމަންތެިރވެއްޖަީއމެވެ. މިހެންބުނި ހިނދުންނެވެ. )އެއީ 
ރަްއާވ އާ ކު رسولއާއި އެަކލާނގެ  الّلوހިއްޕެިވ ހިނދުގައެވެ.  بيعةބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނަށް  أصحابގެ  الّلو عليو وسّلم

 عهدފުޅަކަށް ފަސޭހަޔާ އުނދަގުލުގައިވެްސ އަހަިއ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް އެބޭަކލުން ގަންނަވަިއ  أمرކޮންމެ 

 ކުރެއްިވހިނދުގައެވެ.(

ހަމަަކށަވަރުން ހިތްތަުކގެ އަޑީގަިއ ފޮރުިވ ވަންހަނާެވގެްނާވ  1ވެރިވާށެވެ! ބިރުވެިތވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوއަދި ކަލޭމެން 
 ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلوތަކެތިވެސް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެ1ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ    =ެ1ކަލޭމެންވާށެވ    = 

   ކުރާބަޔަކުކަމުގައި. قائمއަށްޓަކައި  الّلوވެރިކަން(  عدل)   =  ُވެރިކަމަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަމުގައި. َعْدل 

      = ެކަމެއް ކަމުގައި ނުބަލާެށވެ حقّ /  !އަދި ކަލޭމެން އުުފލައިނުގަންނާށެވ!     = 

 ބަޔަކުމީހުންނަށް އޮތްރުޅިެވރިކަން.       =   ްވެރި ނުވުުމގެމައްޗަށް. عدلކަލޭމެނ       

1  ވެރިވާށެވެ عدلކަލޭމެން      =  ްވެރިކަމާއި ގާތެވެ. تقوىއެކަނ       =  ިއަދ

  !ވެިރވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوކަލޭމެން    =   ްދެނެވޮޑިގެންާވ  ތައް خَب އީ تعاَل  الّلوހަމަކަށަަވރުނ

 ކުރައްާވހުއްޓެވެ.( خَبކަލާނގެއެވެ. )        =  ކަންތައްތަކުގެ.ަކލޭމެންކުާރ       

 =  ްކުރެއްވިެއވެ. الّلو وعدއަދި އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށ          =  ްصاحل އަދި އެމީހުނ

  ކުރި. عمل       = .ެއެމީހުންނަށް ހުީރ ފާފަފުްއސެވުމެވ      =   އަިދ ބޮޑުވެގެންާވ

  ދަރުމަޔާއި.   = .ްއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަުކނ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އާޔަތްތައް އެމީހުން ޮދގުކުރި.    = ެ(!އެމީހުން )ދަްނނައެވ         = އެއީ ނަރަކައިެގ

 އެކުވެރިންނެވެ.     = ެއޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!          =   ކަލޭމެްނ

 !ހަނދާންކުރާށެވެ نعمةގެ  الّلو    =ާކަލޭމެންގެމައްޗަށްވ       =  ްކުރިހިނދު. قصدބަޔަކުމީހުނ 

       = .ްަކލޭމެންނާދިމާއަށް ފަތުަރއިލުމަށ    = .ްއެމީހުންެގ އަތްތައ    

  = .ެފަހެ އެކަލާނެގ އެމީހުްނގެ އަތްަތއް ަކލޭމެްނގެކިބައިން ހިފެހެއްޓެިވއެވ       =  އަިދ

1 ބިުރވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوކަލޭމެން      =  ިއަށް. الّلوއަދ        = 

  !ކުރާހުށިކަމެވެ وكيلން  مؤمن
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 !ކުރާބަޔަކުކަުމގައި ކަލޭމެން ވާށެވެ قائمވެރިަކން(  عدلއަށްޓަކަިއ ) الّلو !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ (8)

ވެރިނުވުުމެގ  َعْدلُ އަިދ ބަޔަކުީމހުންނަށް އައިސްފަިއާވ ރުޅިވެިރކަން އެީއ  !ވެރިކަމަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަމުަގއިވާށެވެ عدل

އަިދ  !ެއކަމުެގ ސަބަބެއްކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ ހަަދއިނުގަންނާށެވެ !ނުހަދާށެވެ ކަލޭމެން  ކަމެއްކަމުަގއި حقّ މައްޗަށްާވ 

خَب އެކަން ތަްޤވާވެިރވުމާއިގާތެވެ.އަދިަކޭލމެން  ހަަމކަށަވަރުްނ ަކލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކުެގ !ެވރިވާށެވެ عدلކަލޭމެން 
 އެކަލާނެގ ދެއްވާެނއެވެ.  خَبދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަމުެގ  الّلو

ކުރިމީހުންނަށް ފާފަފުއްެސވުމާއި އަދި ބޮޑުވެގެްނވާ ދަރުމަުހރިކަމަްށ  صاحل عملއަދި އީމާންވެގެން  (9)

 ކުރެއްިވއެވެ.  الّلو وعد)ފާފަފުއްސެވުމާއި ދަރުމަދެްއވާނެކަމަށް( 

( !އަދި އެބަޔަކު ކާފަރުެވ އަދި އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތައް ޮދގުކުިރ މީހުން )ދަންނާށެވެ (10)

 އެކުެވރިންނެވެ.  އެމީހުން އެީއ ނަރަަކއިގެ

އެީއ  !ަކލޭމެން ހަނދާންުކރާށެވެ نعمةދެްއވި  الّلوނަށް ންަކލޭމެ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (11)

އެމީހުްނެގ  الّلو تعاَلކުރިހިނދުންނެވެ. ފަެހ  َقْصدُ ބަޔަކުމީހުން އެމީހުްނގެ އަތްަތއް ަކލޭމެނާ ދިމާއަށް ފެުތރުމަށް 

 !ިބރުވެިތވާށެވެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلوއަތްތައް ކަލޭމެންެގ ކިބައިން ހުއްޓުވާ މަނާުކރެްއވިއެވެ. އަިދ ކަލޭމެން 

 ުކރާހުށިކަމެވެ.  وكيلއަށް  الّلوން  مؤمنފަހެ 

 صّلى الّلو رسولގެ މީހުން  بَ ُنوالنَِّضًْن ންގެ  يهودىގައިތިބި  مدينةކުރައްވަނީ  إشارةމިއާޔަތުން މި  !ދަންނައެވެ

އެކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްުކރެއްވި ާވހަކައަެށވެ. އެކަލޭގެފާާނ  تعاَل الّلوއަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ރޭވުމަކުން  وسّلم عليو الّلو

އިން  مدينةތެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން  خيانةވެ  خالفއެމީހުންނާއި ދެމެދު ކުރެވިފަިއވާ އެްގރިމެންޓާ އެމީހުން 

 الّلوމުދަލުގެގޮތުގައި   فَ ٍْنءُ ންނަށް  مؤمنއި އެމީހުންގެމުދާ އެަކޭލގެފާނަށާއި އްވަރެ އެހެންތަންތަނަށް އަުރވައިލަ ނެ

ވެގެްނވެއެވެ. އަިދ ެއހެން ސަބަބުވެްސ މިއާޔަތާމެދުެވއެެވ.  بيانސޫރަުތގައި ުފރިހަމައަްށ  َحْشرُ ދެއްވީއެވެ. އެވާހަަކ 

 . والّلو أعلم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެެ

      =  ްހިއްޕަވައިފިއެވެ. تعاَل الّلوއަދި ހަމަކަށަވަރުނ          = عْهدُ ގެ  َبىِن ِإْسرائيل 

  ކަށަވަރު.     =  ފޮނުއްވީމެވެ.އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުންގެތެރެއިްނ      = 

 ން. )އަމާނާތްތެރި ބާރަ ަސރުދާރުން / ާބރަެވރިްނ. نَِقْيبُ ބާރަ     =  ިކުރެއްވިެއވެ. وحى الّلوއަދ   

   = .ެހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެންނާއެކު ވޮޑިގެންވަމެވ        = 

 ކުރަންޏާ قائمކަލޭމެން ނަމާދު      = .ާއަދި ކަލޭމެން ޒަކާތް ދެންޏ      =  ިއަދ

 ންނަްށ އީމާންވަންާޏ  رسولކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ       =  ންނަްށ  رسولއަިދ ަކލޭމެން ެއ

ނޑިން(   / ނުވަތަ ކިޔަމަންތެރިވަންޏާ . ދީފިއްޔާ نصر)ކަ       =  ްއަށް ދަރަނިދެންޏާ  الّلوއަދި ކަލޭމެނ

 ގެ މަގުގައި ރަނގަޅު ހޭދަކޮށް.( الّلو)     .ްރަނގަޅު ދަރަންޏަކުނ =      =

 ފުއްސަވާުހށީމެވެ.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް    =   *.ްކަލޭމެންގެ ކުށްފާފަތައ

    = .ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެންވައްދަވާހުށީެމވ    = / ްބަގީޗާތަަކކަށ

 ސުވަރުގެތަަކކަށް.             = ްއާރުތައްދެމޭ.އެތަންތާނގެ ދަށުނ       ފަެހ =

 ކާފަރުވެއްޖެމީހާ. )ދަންނަެއވެ!(     .ިކަލޭމެންގެެތރެއިން ދެން އޭގެފަހުަގއ  =    

  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ މަގުފުރެދިއްޖެެއވެ. =    =  .ްސީދާމަގުން / މަގުމެދުނ     

      = އުާވލުމުގެސަބަބުން. عهدފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ     ތިމަންރަްސކަލާނެގ =

 ލެއްވީެމވެ. لعنةއެމީހުންނަށް       ެއެމީހުންެގ ހިތްތަްއލެއްވީެމވެ. = އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގ 

     = .ިހަރުކަށި އެއްޗެތިތަކެްއކަމުގައ         =  )ެތަްއ  كلمةއެމީހުން )ބާވަިއލެއްވިފޮތުގ

  ބަދަލުކުރާ.  =  .ްއޭގެތަންތަނުނ     އަދި އެީމހުން )ބޮޑު( ބައެްއ  =
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  ހަނދާންނައްތާލައިފިއެވެ.       .ެެއކަމުން އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެްއވުނު ކަްނކަމުގ =  

       =.ެއަދި ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުން ފިާލނުދާނެއެވ           =  އެމީހުންކުެރ

    . خيانةންގެ( ބައެއްމީހުންގެ  يهودى)   .ީއެމީހުންުކރެ މަދުމީހަކުމެނުވ =       =

  ކުަރއްވާށެވެ! معاف= އަދި    ކުރައްވާެށވެ!  عفوފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް      =

    .الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުްނ       = ެލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ.*ތެރިންނަށް  إحسان

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަށަވަރު ހިއްޕެވީމެވެ. )އެމީހުންެގ  عهدގެފަާރތުން  ން َبىِن ِإْسرائيلއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ  (12)

ެތރިވުމަށާިއ އަދި އެކަލާނގެ ޫންނ  إخالصކަށަަވރަކީ އެމީހުން އެކަާލނގެއަށް  عهدކިބައިން އެަކލާނެގ ހިތްޕެިވ 
ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެ.( އަދި އެީމހުންގެތެެރއިން ބާރަ ސަރުދާރުން / ާބރަެވރިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

( ގެ ދޫފުޅުން އެމީހުންނަށް އެންގެިވއެވެ. ހަމަކަށަަވުރްނ موسى عليو الّسالمފޮނުއްވީމެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ )
ކޮށް އަދި ޒަކާތްދީ އަދި ކަލޭެމްނ  قائمނގެ ކަލޭމެންނާ ެއކު ވޮޑިގެންވަެމވެ. އެއީ ަކލޭމެން ނަމާދު ތިމަންރަސްކަލާ

 نصرގޮތުން(  عملىންނަށް ) رسولންނަށް އީމާންވެ )އެމީހުން ތެދުކޮށް( އަދި ަކލޭމެން އެ  رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ 

ެގ މަގުގަިއ ރަނގަޅު ހޭދަކޮށް( ހަދަިއ  الّلوއަށް ަދރަނިދީ )އެބަހީ  الّلوދީ އަދި ަކލޭމެން ރަނގަޅުގޮތުގަިއ 
)މިބަޔާންވެދިޔަ އެންެމހަިއ ކަންތައްތަްއ ަކލޭމެންކުރާ( ކަމުގަިއވަންޏާ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެްނެގ 

ތާނގެ ދަށުން ާއރުަތްއ ކިބައިން ކަލޭމެންގެ ނުބައި ކަންތައްަތއް ފުއްސަވާ ފިުލއްވާހުށީމެވެ. އަދި އެތަން
ހިނގަހިނގާއޮންަނ ބަގީޗާތަަކކަށް )ސުަވރުގެތަކަށް( ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެން ވައްދަާވހުށީމެވެ. 

ކަށަަވރަށްފަހު( ާކފަރުވެއްޖެމީހާ)ދަންނައެވެ!( ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމާހ  عهدފަހެ ަކލޭމެންކުެރ އެއަށްަފހު )އެބަީހ 
 ކަހަިއލާ މަގުުފރެދިއްޖެއެވެ. ސީދާމަގުން 

ލެއްވީމެވެ. އަިދ  لعنةއުވަިއލުމުގެސަބަބުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް  عهدފަހެ އެމީހުން އެީމހުންގެ  (13)
ެގ އުރެދުަމްށ  الّلوއެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ަހރުކަިށ އެްއޗެއްކަމުަގިއ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ލެއްވީމެވެ. )އެްއވެސްގޮތަކުްނ 

ތައްވެްސ  كلمةމަްށ ކުޑަވެސް ިބރެއް ުނގަންނަފަދައިން ެލއްވީެމވެ.( އެމީހުންނަށް ބާަވއިލެްއވިފޮތުގެ އަރައިގަތު
 ِذكرގެ ީކރިތި ބަސްފުޅާ ކުޅޭބަޔަުކކަމުގައި އެމީހުން( ވިެއވެ. އަދި އެީމހުންނަށް  وحىއޭގެތަނުން ބަދަލުކޮށް )

ކަމުގައިވާ އެަތއްކަމެއް( އެީމހުްނ  أصلގެ  دينހުްނގެ ކުރެވުނު އެަބހީ ހަނދާންކޮށްދެވުނު އެތައްކަމެއް )އެމީ
ތެރިކަްނ  خيانةއެވެ!( އެމީހުންެގތެރެއިން މަދުބަޔަކުގެ ކިބައިން މެނުވީ  رسول الّلوހަނދާންނައްތާލައިފިއެވެ. )އަދި އޭ 

ކުރަްއވާށެެވ!  معاف ކުަރއްވާ  عفوކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަތުމުން ފިލާނުދާނެެއވެ. ފަހެ ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް 
 ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلوތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    ).ެއަިދ ބުނިމީހުންެގކިބައިްނ )ިތމަންރަސްކަލާނެގ ހިއްޕެވީމެވ =        

 އިންނޭ. نصارىހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންީނ =      = ِمْيَثاقތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގ 

 ހިއްޕެވީމެވެ.       = .ެއަދި އެމީހުން )ބޮޑު( ބައެއް ހަނދާންނައްތާލައިިފއެވ       = 

 އެކަންކަމުން އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެވުުނ ކަންކަމުގެ.       = ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

ޖައްސާ ތަތްކުރީމެވެ. )ދެއެތި ެތރަުހްނ އިންނާއި ދެމެދު(  نصارىންނާއި  يهودىއެމީހުންގެ މެދުގައި )

 ތަތްކުރާގޮތަށް(         =ތެރިކަމާއި ރުޅިވެިރކަން. عداوة          =قيامة 

 ދުވަހާއިހަމައަށް.        = ެދެއްވާހުއްެޓވެ.  خَبއެމީހުންނަށް  الّلوއަދި ނިކަންހުރ    

      =   .ެއެމީހުންކުރާ ކަންކަމުގައިާވ ަކންކަމުގ            ޭكتاب أىل= އ 

   (!އިންނޭވެ نصارىންނާއި  يهودى) !ންނޭވެ        = ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާަތްށ

 ވަޑައިގެންފިއެވެ.  رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ     ްކޮށްދެްއވުމަށް.  بيان= އެަކލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށ 

   =  .ިގިނަތަކެތ       = .ްކަލޭމެން ވަންހަނާކުާރކަމުގައިވީ ކަންތައްތަކުގެެތރެއިނ

         = .ްފޮތުނ       ުުކރަްއވައި.  عفو= އަިދ ގިނަތަކެިތ އެަކލޭގެފާނ 

     = .ެހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގގާތަށް އަތުވެއްެޖއެވ        =نورން  حضرةގެ  الّلو 

   އެވެ.( وسّلم زلّمد صّلى الّلو عليو އެއް )ެއއީ          = އަދި ބަޔާންވެގެްނވާ ފޮތަކާއި. )ެއީއ

   އެވެ.(  قرآنކީރިތި     = ްތެދުމަގުދައްކަވައެވެ.  الّلوއެފޮތުނ        =  

 ވީ މީހަކަށް.  تَ َبعَ އެކަލާނގެ ރުިހވޮޑިގަތުމާއި       =  .ްގެމަގުތަކަށް. الّلوސަލާމުގެ މަގުތަކަށ (الّسالم 

 ގެ ނަންފުޅެކެވެ.( الّلوއެއީ     = .ިއަދި އެަކލާނގެ އެމީހުން ެނރުއްަވއ          =
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  ކަމުގެ އަނދިރިން( جاىلއަނދިރީގެތެެރއިން )ކާފަުރކަމާއި      =  އަލިކަުމގެތެރެއަށް. )އީމާންކަާމިއ

 ގެ( علم     = ެފުޅަށް. إْذنَ އެަކލާނގ   = .ެއަދި އެަކލާނެގ އެމީހުންނަށްމަގުދަްއކަވަެއވ    

    =   .ްސީދާވެގެންާވ ތެދުމަގަށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ِمْيَثاقُ އިންޭނ ބުނިމީހުންެގ ކިބައިްނވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނގެ  نصارىއަދި ތިމަންނާމެންނީ  (14)

ހިއްޕެވީމެވެ. އަދި ެއކަންކަމުން އެީމހުންނަށް ހަނދާންކޮށްެދވުނު ކަންކަމުގެެތރެއިްނ އެތައްކަެމއް )އެބަީހ ދީުނެގ 

ންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ފަރާތުން ުކރަން އެންގުުނ އެތައްކަެމއް( އެމީހުްނ ހަނދާންނަްއތާލައިފިއެވެ. ދެ

ތަކުގެ މެދުގަިއ / ނުވަަތ  ِفْرَقةއިންގެ  نصارىއިންގެމެދުަގއި / ުނަވތަ ހުސް  نصارىންނާއި  يهودىމެދުގައި )އެބަީހ 

އީ ެދ ދުވަހަށްދާންދެން ތަތްކުރެްއވީމެވެ. )އެ قيامةތެރިކަމާއި ރުޅިވެިރަކން  عداوةންނާއި ކާފަރުންނާއިމެދުގައި(  مؤمن

 تعاَل الّلوނިކަންހުރެ  خَبއެއްޗެއް އެއްުކރަން ތެރަްސލާގޮތަށެވެ.( އަދި އެމީހުން ުކަރމުންދާކަމުގައިވީ ކަންތަކުެގ 

 އެމީހުންނަށް ދެއްވާނެެއވެ.

( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން ފޮތުްނ !އިންނޭވެ نصارىންނާއި  يهودى)ޭއ  !ންނޭވެ أىل كتابއޭ  (15)

ާއ  رسولކޮށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  بيانވަންހަނާކުރާކަުމގައިވީ ގިނަކަންތައްތައް ަކލޭމެންނަށް 

 عفوއެވެ.( އަދި އެކަޭލގެފާނު އެަތއްކަމެްއ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمކަލޭމެންގެގާތަްށ ވަޑައިގެންފިެއވެ. )ެއއީ 

ވެގެންާވ ފޮތެްއ ކަލޭމެްނގެގާތަށް އަތުވެއްޖެެއވެ.  بيانައކާއި އަިދ  نورން  حضرةެގ  الّلوދެއްވައެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކޮށް

 އެވެ.( قرآنއެވެ. އެފޮތަކީ ކީރިތި  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަކީ  نور)އެ 

ެގ الّلوގެމަގުތައް ދައްަކވައެވެ. އެަބހީ  الّسالمވީމީހަކަްށ  تبعއެފޮތުން އެކަލާނގެ ރުިހވޮޑިގަތުމާއި  تعاَل الّلو (16)

މަގުތައް ދައްކަަވއެވެ. އަިދ އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅަށް )ކާފަުރަކމާއި ޖާހިލިކަުމގެ އަނދިރިްނ ނެރުްއވައި )އީމާންކަމާިއ 

ށް ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަަގްށ ގެ( އަލިކަމުގެތެރެއަްށ އެކަލާނގެ އެމީހުން ވައްދަވަެއވެ. އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންނަ علم

 މަގުދައްކަވަެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =.ެހަމަކަށަަވރުން ބުނިމީހުްނ ކާފަރުވެއްޖެެއވ            = 

سْيحގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرميއެއީ  الّلوހަމަކަށަވަރުން 
َ

 رسول الّلو)އޭ =     އެވެ.( عيسىެއވެ. އެބަހީ ) ادل

  !( ކަލޭގެފާނުްނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ    ފަހެ މިްލކުވެގެންވަީނ ކާކަްށހެއްެޔވެ؟  =        =

  ން އެއްވެސްކަމެއް.  حضرةގެ  الّلو     =  އެަކލާނގެ ަހލާކުުކރައްވަްނ

 އިރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ.*          = َُ( الّسالمعليو ) عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުްނ  َمْرمي    =

  ގެފާނާއި(  َمْرميَُ އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ މަންމާފުޅު )        =   އަދި ބިމުގަިއާވ

 އެންމެންނާއި.    ެއަށެވެ. الّلوވެގެްނވަނީ ހަމަ  خاصّ = މިލްުކވ           =

 މުޅިމިލްކު. / އެތަންތާާވހާ ަތކެއްޗެއް.އުޑުތަކާއި ބިމުެގ      =   *.ިއަިދ އެދެމެދުގައިާވހާތަކެއްާޗއ 

        =.ެއަދި ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ެއއްޗެްއ. އެކަލާނެގ ހައްަދވައެވ     = ިتعاَل الّلوއަދ 

 އީ.*         = .ެކޮންމެ ކަމެއްގެމަްއަޗށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވ   

   =     ިވެ.ނެއެއިން ބު نصارىންނާއި  يهودىއަދ         = ީެގ  الّلوއަުހރެމެންނަކ

 .ދަރިންނީމުއެވެ    =  .ެއަދި އެަކލާނގެ އެންމެލޯިބެވވޮޑިގެންވާ މީހުންނީމުއެވ    =  ކަލޭގެފާުނ

  !ވިދާޅުވާށެވެ   =  ެދެއްވަނީ ކީއްވެގެންހެއްެޔވެ؟ عذابކަލޭމެނަށް އެކަލާނގ     = 

 ކަލޭމެންގެ ފާފަތަކަށް.  ).ެއަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟ )ެއހެންނޫނެވ =      = ކަލޭމެންނަކީ ަހަމ

 އާދަމުގެދަރިންނީމުއެވެ.      =  ތަކުންކުރެ. َخْلقُ އެކަލާނެގ ހެއްދެިވ         ެއކަލާނެގ   =

 އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ުފއްސަވަެއވެ.        = އަިދ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ

  އަށެވެ. الّلوވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ އަދި މިލްކުވެ =   . ދެއްވައެވެ  عذابއަޅަކަށް އެކަލާނގެ 

        = .ިއުޑުތަކާިއ ބިމުެގ މުޅިމިލްކު / ެއތަންތާނގެ އެންމެަހއިތަކެތ       ައިދ  =

 އެދެމެދުގައިވާހާތަެކއްޗާއި.          = ގައެވެ. حضرةއަދި އެނބުރިދާތަން ވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގ  
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           = ޭންނޭވެ أىل كتابއ!     = .ެހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވ  

     = ެ(زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلم) رسولތިމަންރަސްކަލާނގ     =  ްبيانއެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެނަށ 

. ކޮށްދެއްވުމަށް          = َرةބޭކަލުންނެތް  رسول ނޑިވަޅެއްގައި. فَ ت ْ =    އެއްގައި / ދަ

. ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ       = ެއަހުރެމެްނ ގާތަކަްށ ނާދެއެވ.       =   َبِشًْن އެއްވެްސ 

 ދެްއވާ ބޭަކލަކުެވސް( خَبދެްއވާނޭ ޭބކަލަކުވެްސ އަިދ ބިުރވެިރ  خَبއެްއވިޔަސް.* )އުފާެވރި  َنِذْيرއެއްވިޔަްސ އަިދ 

    )ުކަޭލމެންގާތަށް ވަޑަިއގެންފިއެވެ.= ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ )މިހާރ    = 

  އެވެ.( زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއުފާވެރިޚަބަރުެދއްވާ އަދި ިބރުެވރި ޚަބަރު ދެްއވާ ބޭކަަލކު ެއއީ )   =  ިއަދ

 .އީ الّلو تعاَل       =  ްކުޅަދުންވަންތަ ަކލާނގެއެވެ ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
مِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  َمْرميَ ހަމަކަށަވަރުން  (17)

َ
އޭ ބުނިމީހުްނ  الّلو( އެއީ عيسى عليو الّسالم)އެބަހީ  ادل

مِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  َمْرميَ ކާފަރުވެއްޖެެއވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ. 
َ

އާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅާ ައިދ  ادل
ހަލާކުުކރައްވާ މެުރއްވިޔަސް އެކަަމށް އެކަލާނގެ ިއރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާވެސް )ެއކަލާނެގ  الّلوބިމުގައިވާ އެންމެން 

އެކަންކުރެްއވިޔަނުދީ( އެކަން ދިފާޢު ކުެރއްވުމަށް ެއއްވެސް ަކމެއް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވަނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ ައިދ 
އަށެވެ. އެކަލާނެގ  الّلوވެ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  خاصّ އުޑުތަކާއި ބިމާއި އަދި އެދެމެދުގައި ވާހާެއއްޗެއް މިްލކުެވ 

 ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلوއެދިވޮޑިގަންނަވާ ެއއްޗެްއ އެަކލާނގެ ހައްދަވަެއވެ. އަދި ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް 

ކަލާނގެ އެންެމ ގެ ދަރިންނެވެ. އަދި އެ الّلوއަހުރެމެންނަކީ  އެވެ.އިން ބުނެ َنَصارىންނާއި  يهودىއަދި  (18)
)ެއހެންވީިއރު( ަކލޭމެން ުކރާ ފާފަޔަށް އެކަލާނެގ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلوލޯބިވާ މީހުންެނވެ. )އޭ 

ދެއްވަީނ ިކއެއްެވގެންހެއްެޔވެ؟. ެއހެންނޫނެވެ. އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ ަކލޭމެންނަކީ އެކަލާނެގ  عذابކަލޭމެނަށް 
ގެ ދަރިންނެވެ. އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ފުއްސަަވއެެވ.  آدمތަކުންކުރެ  َخْلقُ ހައްދަވާފައިވާ 

ދެއްވައެވެ. އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއ ައިދ  عذابއަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ 
 حضرةއަށެވެ. އަދި އެނބުރި ދާތަންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނގެ  الّلو ވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ِمْلكُ އެދެމެދުގައިވާހާ ތަކެިތވެސް 

 ގައެވެ.

އެއްަގިއ  فَ رْتةބޭކަލުންނެތް  رسول( ހަމަކަށަވަރުން !އިންނެވެ نصارىންނާއި  يهودى) !ންނޭވެ أىل كتابއޭ  (19)
ނޑިވަޅެއްގައި ކަލޭމެންގެ ގާތަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ( ވަޑައިގެންފިއެވެ. سّلمزلّمد صّلى الّلو عليو و އާ ) رسولއެފަދަ ދަ

 َبِشًنއަކުވިޔަސް ނާދެޔޭ ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ. ) َنِذيرއަކުވިޔަސް އަދި  َبِشًْن އެއީ އަުހރެމެންގެގާތަށް އެްއވެސް 

އަީކ  َنِذْيرދެއްވާމީހާއެވެ.  خَبހުރިކަމުގެ އުފާވެިރ  نعمةއަކީ ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ސުވަރުެގޔާ އެތާނގެ 
އީ  الّلوއަދި  ދޭ މީހާއެވެ.( خَبހުިރކަމުގެ ބިރުެވރި  عذابނުކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ނަރަކަޔާ އެތާނގެ 
 ހުރިހާކަެމއްގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނެގއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       ިމަފުޅު ވިދާޅުވިހިނުދ )ހަނދުއަށް  قوم( ެއކަލޭގެފާނުންގެ عليو الّسالم) موسى= އަދ 

 ެށވެ.(ކުރައްވާ       =  ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ !އެވެ قومޭއ އަުހރެމެންެގ! .        = 

.  نعمةެގ  الّلوކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށްާވ        = ުކަލޭމެންގެތެޭރގަިއ އެކަލާނގެ ލެއްިވހިނދ    = 

 ނަބީބޭކަލުން.      ިއަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭެމން ރަސްރަްސކަލުންކަމުަގއިލަްއވައ =.    =

 .އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދެްއވިއެވެ       = ިއެއްވެސްމީަހކަށް ނުދެއްވާތަކެތ .     

  =  ތަކުގެތެރެއިން عامل .      = ެقومއޭ ައހުެރންގ ެަެަ  !ގެ މީހުންޭނވެ. ކަލޭމެން ވަންނާށެވެ

          =ވެގެންާވ ބިމަށް / ަބރަކާތްެތރި ބިމަށް.*  طاىر         الّلو=  އެބިްނ 

  ކަލޭމެނަށް ލިޔެދެއްވާަފއިވާ.     =ެނުދާެށވެ ފުަރގަސްދީ/ !އަިދ ކަލޭމެްނ ަރއްދުނުވާށެވ!  އެނބުިރ(

(!ނުވާށެވެ ُرُجوعَ          .ްކަލޭމެންގެަފހަތަށ  =         = ފަެހ ދެން އޭުރްނ

 ވެގެްނހިނގައިާދނެއެވެ.ކަލޭމެން ގެްއލި ަހލާކުެވގެންވާ ބަަޔކުކަމުގަިއ      .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ =

  !( އެވެعليو الّسالم) موسىއޭ     = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އެރަށުގަިއވެއެވ        =ބަޔަކު  َجّبار

 )އެހެން ުހރިހާމީހުްނ ބަލިުކރާ ގަދަފަދަބަޔަކު.(        = އަދި ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ެއރަށަްށ

ނުވަންނަހުށީމެވެ.*            =.ްއެީމހުން ެއަރށުން ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނ        

 =  ފަހެ އެމީހުން އެރަށުން ނުކުމެއްޖެްއޔާ         = ްހަމަކަށަވަރުްނ ފަހެ އޭރުނ

  އަހުރެމެންނަީކ ވަންނާނެބައެެކވެ.   .ެދެފިރިހެނުން ބުްނޏެވ =    =  

 ބިރުވެތިވާމީހުްނގެތެރެއިން.          = ްލެްއވި. الّلو نعمةއެދެމީހުްނގެމައްޗަށ       

 !ރަށުގެދޮރާިއ ހަމައަްށ އެމީހުްނގާތަށް ަކލޭމެން ދާށެވެ =       ފަހެ ކަލޭމެން އެތަނަްށ =

 ވަދެއްޖެއްާޔ )ދޮރުްނ ވަދެއްެޖއްޔާ(         =.ެފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ގަދަވާނޭބަަޔކީ ކަލޭމެންނެވ    

     އިތުބާރުުކރާށެވެ. !ުކރާށެވެ وكيلއަްށ  الّلو=  އަިދ ަކލޭމެްނ ހަމަސީާދ /!     

 ންކަުމގައިވަންޏާ. مؤمنކަލޭމެންީނ   -
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    މާނެ  ِإْجَمـاِلى 
 !ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ ގެީމހުންނަށް  قوم( އެކަލޭގެފާނުންެގ عليو الّسالم) موسىއަދި  (20)

ލެްއިވ  الّلوކަލޭމެން ިނކަން ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް  !ގެމީހުންނޭވެ  قوم)އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ.( އޭ ައހުރެްނގެ 
ބޭކަލުންަލއްވަިއ އަިދ ަކލޭމެްނީނ  نىبއެީއ ަކލޭމެންގެތެރެއިްނ ެއކަލާނެގ  !ހަނދާންކޮށްަބލާށެވެ نعمة

ތަކުގެ މީސްތަކުންކުރެ ެއކަކަށްވެސް ނުދެްއާވ  عاملލުންކަމުގައި އެކަލާނގެ ލެއްިވހިނދުންނެވެ. އަދި ރަސްރަސްކަ 
ނުޑްނ  َسْلَوىއާއި  َمنُّ ތަކެތި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވިެއވެ. )އެއީ  ނޑުން ފެންލިބުމާއި ިވލާގަ އާއި ިހލަގަ

 ިއވިއެވެ.(މާއި އަދިވެްސ އެތައްކަމެްއ ކަމުގައްވުއިދެ އްވަހިޔާއަޅު

  ިންެގ  مفّسرމިއާޔަތުގައިމިވާ "ކަލޭމެން ރަްސރަސްަކލުންކަމުގައި ލެއްިވ ވާހަކަިއގެ މުރާދުަގއ
 މެދުގައި ބަސް ތަފާތެވެ. ނަަމވެސް ގިނަބޭަކލުންެގ ބަހުަގއި ެއއީ:

 ތަުކގެވެރިްނކަމުގައި ތިމާމެން ީވ ާވހަކައެވެ.  نفسގެ އަޅުވެތިކަމުންނުކުމެިވ ތިމާމެންގެ  ِفرعون (1)

އެމީހަކަށް އަނތްބަާކއި ނޯަކރަކާިއ ގެެއއްވާ ކޮންމެމީހަކީ އެއީ ަރސްކަލެްއގެ މާނަިއގާ އެީމހުންކިޔަިއ  (2)
 . والّلو أعلمއުޅެއެވެ. "އަދި މިނޫންގޮްތގޮތަށްވެސް ބުެނވިފައިވެެއވެ." 

ެވގެންވާ ބިމަްށ  طاىرަކލޭމެން  !ގެީމހުންނޭވެ قومއަުހރެންެގ  ( ވިދާޅުވިއެވެ. އޭعليو الّسالم) موسى  (21)
 َشامނުވަތަ  –ކަމުގަިއ  فَ َلْسِطٌْن އާިއ  دمشق)ެއއީ  !ެއރަށަށް ދާށެވެ !ތެރިބިމަށް ވަންނާށެވެ  بركاةނުވަތަ 

ފަރުބަދަޔާިއ އެތާނގެ ވަށައިގެންާވ  طورއެެވ ކިޔޭތަނެއްކަުމގަިއ ނުވަތަ  أرَِْيَاނުވަތަ  –ކަރަކަމުގަިއ 
أبوجعفر  – والّلو أعلم –ވެރިންގެ ބަސްފުޅުވެެއވެ.(  تفسًن علمތަންތަންކަމުގައި ބުނެވުނެވެ. މިހުރިާހގޮތަކަށްވެސް 

 موسى ކިޔާ ހިސާބަށްކަމުގަެއވެ. ِمْصُر َعرِيشކޯުރންފެށިގެން  فُ َراتަގއި ވިދާޅުވެފައި ެއވަނީ އެީއ  تفسًنެގ  الطَبى

ނޑައަޅުއްވާ ލިއުްއވާފައިާވ  الّلو( ެއތަނަކީ ކަލޭމެނަށް !ގެމީހުންނޭވެ قوم( ވިދާޅުވިއެވެ.  )އޭ عليو الّسالم) ކަ
ަެްއާޔ  !ުނވާށެވެ رجوعއަިދ ފުަރގަސްދީ ަފހަތަށް އެނުބރި  !ތަނެކެވެ. އެތަނަްށ ކަލޭމެްނ ދާށެވެ އެހެްނވެއްޖެ

 ެވގެންހިނަގިއދާނެއެވެ.  ކަލޭމެންނީ ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި

ަހމަކަށަވަރުން ެއހެންބަޔަކަށް ަބލިނުކުރެވޭފަަދ  !( އެވެعليو الّسالم) موسىއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ޭއ  (22)
ބަަޔކު ެއރަށުގަިއވެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން އެރަށުްނ ނުކުމެއްޖައުމަށްދާނދެން އެަބީހ  َجّبارގަދަފަދަ 
ނުނުކުންނަނިސް ައހުރެމެން އެރަށަށް ނުދާނަމެވެ. ފަހެ އެމީހުން އެރަށުްނ ނުކުމެއްޖެއްާޔ ހަމަކަށަަވުރްނ އެމީހުން 

 ވެ. އެ އަހުރެމެންނީ އެރަށަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީމު

ة الّلوއަްށ ބިުރވެތިާވ މީހުންގެެތރެއިްނ ދެފިިރހެނުން ދެންނެވިއެވެ. އެދެމީހުންނަްށ  الّلو (23)  نعم

( ަކލޭމެން އެރަުށގެ ޮދރާިއ ހަމައަްށ ނިކަްނ !ވެ. އެދެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. )ޭއ މީސްތަކުްނނޭވެލައްވާފަިއވެއެ
ަކލޭމެން ެއރަށުގެ ޮދރުން ވަދެއްެޖއްޔާ ހަަމކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ ގަަދވާނެ މީހުންނެވެ. އަިދ  !ވަދެބަލާށެވެ
ެއކަލާނެގއަށް ަބރޯސާޮކްށ  !ކޮށް އިތުބާުރ ކުރާެށވެ وكيلއަށް  الّلوންކަމުގަިއވަންޏާ ހަމައެކަިނ  مؤمنކަލޭމެންނީ 

 ުކރާށެވެ. حوالތިމާމެންގެ ކަންތައް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     ޭ( އެވެ.عليو الّسالم) موسى= އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އ!         ހަމަކަށަަވރުްނ  =
 އަހުރެމެން ދުަވހަކުވެސް.  ެއރަށަށް ނުވަންނާނަމެވެ.       ްން  َجّبارއެބަހީ އެ  -=  އެީމހުނ– 

  ދެމިތިބިހާހިނދަކު.އެތާ      !ެފަހެ ަކލޭެގފާނު ސީދާވަޑައިގަންނަވާށެވ  =     އަިދ =

 !އާއި ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ   !.ެދެްނ ތިޔަދެަފރާުތން )އެމީހުނާ( ހަނގުރާމަުކރައްވާެށވ =       

     =  .ެހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމެން މިތާ އިށީނދެތިބޭހުށީމެވ    =  އެކަޭލގެފާނު އެބަީހ

 !އެވެ َربّ އޭ އަޅުެގ  !( ދެންނެިވއެވެعليو الّسالم) موسى     ްވެގެްނ  ِمْلكُ =ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާއަށ

  ނުވެއެވެ. ކުޅަދާނަވެގެްނ ނުވެެއވެ.    =    ެމެނުވީ. أخއާިއ އަދި ިމއަޅާގެ  نفسމިއަޅާގ 

    =ެފަހެ އެހެންެވ އިަބރަސްކަލާނގެ ވަކިކޮށްދެއްވާނދޭވ!            =    

 .ވެގެންވާ މީސްތަކުންނާއި މެދު  َفاِسقُ އަޅަމެންނާއި އަދި        = ެކުރެއްިވއެވެ. ފަެހ  وحىއެކަލާނގ

 ހަމަކަށަވަރުން ެއރަށް.    =    ްކުރެވިގެްނވެއެވެ. حرامއެމީހުންނަށް އެރަށ        =

 ސާޅީސްއަހަރުވާންދެން.        =   ިހިނގާބިނާގވާށެވެ.އެީމހުން  حالވެގެންވާ  حًنانބިމުގައ  

  !ެފަހެ ކަލޭގެފާުނ ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވ  =            = ُެވގެްނާވ  َفاِسق

 މީސްތަކުންގެމައްޗަށް.        = ޭންނަްށ  يعىن  قريش( ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް !އެވެ رسول الّلو)އ
   !ވެށެ އްވާދެވިދާޅުވެކިޔައި      = خَبަދރިކަލުްނގެ ާވހަކަ. / އެމީހުންެގ ދެ( ގެ عليو الّسالم) آدم. 

       = ّގޮތުގައި. حق         ްއެއް ކުރެްއވިހިނދު. قربان=  އެެދދަރިކަލުނ      

     ެވެވިއްެޖއެވެ. قبول( قربان=  އެދެމީހުންުކރެ އެކެއްެގކިބައިން )އ       =  ެއްއ  قبولއަިދ

  ނުވެވުނެވެ.   =  ްއަނެއްމީާހގެކިބައިނ  .  .ެއޭނާ ބުްނޏެވ   =  ނުވެވުުނ  قبول قربان )އެބަީހ

  މީހާ ބުންޏެވެ.(    = ެހަމަކަށަަވރުން ައހުރެން ކަލޭ މަރާނަމެވ .     = .ެއަނެއްމީހާ ބުންޏެވ

 ެވވުނުމީހުން ބުްނޏެވެ.( قبول  قربان)          =ކުރަްއވާކަން ކަށަވަރީ. الّلو  قبول        

    =ެވރިންެގ ކިބައިންނެވެ. تقوى       =  .ްަކލޭ އަުހރެންނާ ދިމާއަްށ ފަތުަރއިލިޔަސ  

   = .ްަކލޭެގ އަތ      =.ްއަުހރެން މަރަްނެވގެނ       ައހުރެން ފަުތރާެނ  =

. މީހަކުކަމުގައި ނުެވއެވެ     .ްއަުހރެންގެ ައތް ކަލެޔާދިމާލަށ =     =   އަހުރެން ކަޭލ
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މަރައިލުމަށް.        އަށް ބިރުގަންނަމެވެ الّلو= ހަމަކަށަވަރުން.  ައހުރެްނ  .         = 

 .އެވެ َربّ ތަކުގެވެރި  َعاملَْ އެއީ     .ީހަމަކަަށަވރުން އަހުރެން އެދެނ  =      =  ޭُرُجوعކަލ 

 ވުމަށެވެ. އެނބުިރ ދިއުމަށެވެ.       ްއަހުރެްނގެ ފާފަާޔ ކަލޭެގ ފާފަޔާިއގެނ  =.   ެދްނ  =

.  ކަލޭވާނެއެވެ        .ްަނރަކައިެގ އެކުެވރިންގެތެރެއިނ  =    =  .ީއަދި އެއ    

     =ެއަނިާޔވެރިންެގ ޖަޒާއެވ. . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ހަމަކަަށވަުރްނ  !( ެއވެعليو الّسالم) موسىގެމީހުން( ދެންނެިވއެވެ. އޭ  بىن إْسَرائيلއެމީހުން )އެބަީހ  (24)
ާއިއ  َربّ އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބިހާހިނދަކު ައހުރެމެން ެއރަށަށް ނުވަްނނާނަމެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނާއި ަކލޭގެފާނުންގެ 

 އަުހރެމެން މިާތ އިށީނދެލަިއގެން ތިބޭނޫއެވެ. !ވަޑައިގެން އެމީހުންާނ ހަނުގރާމަކުަރއްވާށެވެ
އާިއ އަިދ  نفسހަމަަކށަވަރުން މިއަޅާއަްށ މިއަޅާެގ  !އެވެ َربّ އަޅުގެ  ( ދެންނެވިެއވެ. އޭ عليو الّسالم) موسى (25)

 نفسމެނުވީ ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ. )އެަބހީ އިަބރަްސކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާނެކަާމއިމެދު މިއަޅާގެ  أخމިއަޅާގެ 

މެނުީވ އެހެްނ ެއއްވެސްމީހަކަްށ މިއަޅާެގ ިއތުބާރެއްނެތެވެ. ކުޅަދާނަކަމެްއ މިލްުކވެގެްނ ނުވެއެވެ.(  أخއާއި މިއަޅާެގ 
  !ވަކިކޮށްދެްއވާންދޭވެ – !ެވގެންވާ މީހުންާނއި މެދު ުދރުކޮްށދެއްވާންދޭވެ فاسقފަހެ އަޅަމެންނާއި މި 

ވެގެންވެއެވެ. )މަނާވެގެންވެެއވެ.(  حرامެއރަށް  ކުރެއްވިއެވެ. ސާޅީސްައހަރުވާންދެން އެމީހުންނަށް الّلو وحى (26)
ވެގެންވާ މީސްތަކުްނގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަުފުޅ  فاسقެވގެން ބިމުަގއި ހިނގުމެވެ. ފަެހ  حًنانއެމީހުންނަށްއޮތީ 

ފޮތްތަކުގައި އެވާަހކަ ދިގުކޮށް ލިުއއްވާފައިެވއެވެ. އެއަށްަފހު އެމީހުްނ  تفسًنގިނަ  !ނުކުރައްވާށެވެ 
ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެބިމުން ނުކުތުމަށް ހިނގަީނއެވެ. ިއރުޮއއްސުނީމާ ނިދާފައި ފަތިހު ތެދުާވއިރަށް ތިބެނީ ކުީރ 

މީހުންނަްށ ހިނަގ ދުވަހުވެްސ ހަމަ ުފރިތާނގަެއވެ. ސާޅީސް ައހަުރވެްސ ހަމަ އެހެންނެވެ. މުޅިއެީކ އެ
ނޑު ހިޔާއަޅަިއ  سْلواىއާިއ  َمنُّ ގައި ކަމުަގއިވިެއވެ. އެމީހުްނގެ ެކއުަމށް  فَ ْرَسخُ ހިނގާތިބެވުނީ ަހ  ބާވައިލަްއވާ ވިާލގަ

ނޑުން ފެން ނެުރއްވަިއ މިުހރިހާކަމެްއވީ މިދުވަސްަވރުަގއިކަމަށްވިއެވެ.............  ހިލަގަ
 خَبގެ ދެދަރިކަލުންގެ  آدم عليو الّسالمންނަށް  قُ َريشُ ފާނު އެމީހުންނަށް އެަބހީ ( ކަލޭގެ!އެވެ رسول الّلو)އޭ  (27)

ެއްއ  قربانއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން(  الّلوގޮތުގަެއވެ. އެއީ އެދެަދރިކަލުްނ ) حقّ  !ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ
ކުރެްއވިއެވެ. ައިދ  الّلو  قبولކުރެވުނެވެ. އެަބހީ  قربان  قبولކުރިހިނދުގަެއވެ. ދެންފަހެ އެތަނުން އެއްަދރިކަލުްނގެ 

 قربان  قبولނުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭނާ އެަބހީ  الّلو  قبولނުކުރެވުނެވެ. އެބަހީ  قربان  قبولއަނެއް ދަރިަކލުންގެ 

ވުނުމީާހ ބުންޏެެވ. ވެ  قربان  قبولނުވެވުނުމީހާ އަނެއްމީހާއަްށ ބުންެޏވެ. ައހުރެްނ ކަޭލ މަރާނަެމވެ. އަނެއްމީާހ އެަބހީ 
 ވެރިންގެ ކިަބއިންނެވެ.  تقوىކުރައްވަީނ  قبول الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 

ވެވުނުމީާހ ވާަހކަދައްކަމުން ބުްނޏެވެ.( ަކޭލ އަުހރެން މަަރއިލުމަްށ ކަޭލގެ ެދއަތް ައހުރެންާނ  قربان قبول) (28)
ދިމާލަށް ފަތުަރއިލިޔަްސ ައހުރެންނަީކ ަކލޭ ަމރަިއލުމަށް ައުހރެންެގ އަްތ ކަލެާޔ ދިމާއަްށ ފަތުރާނެމީަހކު ނޫެނވެ. 

 ށް ައހުެރން ބިރުގަންނަމެވެ. އަ الّلوކަމުގައިާވ  َربّ ތަކުގެ ެވރި  عاملހަމަކަށަވަރުްނ 

އަހުރެން އެދެނީ އަުހރެންގެ ފާފަޔާ ަކލޭގެ ފާފަ ހިަފއިގެްނ ކަލޭ ދިއުމަށެވެ. ޭއރުން ދެން ކަޭލވާީނ  (29)
 ނަރަކައިެގ އެކުެވރިންގެެތރެއިންނެވެ. އަިދ އަނިޔާެވރިންެގ ޖަޒާއަކި އެީއއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

 .         = ެنفسފަހެ އޭނާޔަށް ) ޤުރުބާން ޤަބޫލުނުވެވުނު ީމހާއަށް( އޭާނގ 

 ކިޔަމަންތެރިކޮށްދީފިއެވެ. / ހިްތވަރުދީފިއެވެ.     =  ެމަރާލުމަށް. أخއޭނާގ      = ދެންފަެހ

  ފަހެ އޭނާ ެވއްޖެއެެވ.=     މަރައިފިއެވެ. أخއޭނާގެ    =   ގެއްލި ަހލާކުެވގެްނާވ

 މީހުންގެތެރެއިން.       ެކާޅެްއ ފޮނުއްވައިފިއެެވ  الّلو=  ަފހ.           =  ބިމުެގ

 .އެތަން މިތަން ހޯދާ      = ްއޭނާޔަށް ދެއްކުަމށ .     އޭނާ ނިަވއިކުރާީނ  =

.  ކިހިނަކުންކަްނ / ނުވަަތ ނިވަކޮްށ ފޮުރވާނެގޮްތ ދެއްކުމަްށ      =  (َعْوَرةެގ ޮދރު. ) أخއޭނާެގ   

      ާބުްނޏެވެ. އަުހރެންނަށް ުހރި ަހލާކެއްެގ ބޮޑުކަމާއެވެ.!=   އޭނ      = އަހުެރްނ

 ނުކުޅެދުނީހެއްޔެވެ؟    =   ްއަހުރެންވުމަށ         .ްމިކާޅު ފަދައިނ   =  

 . =  ަފހެ އަުހރެން ިނވައިުކރަން     =  ެ(َعْوَرةގެ ޮދުރ ) أخައހުެރންގ       = ފަެހ ޭއާނ

 . ވެއްޖެއެެވ        = ްހިތާަމކުރާމީހުންގެެތެރއިނ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 
ކިޔަމަންކޮްށ  نفسމަރައިލުމަށް އޭނާގެ  أخނުވެވުނުމީހާ( އަށް އޭނާެގ  قربان  قبولދެންފަހެ އޭނާ )އެބަހީ  (30)

 މަރައިފިއެވެ. އަިދ ޭއނާ ވީ ެގއްިލހަލާކުެވގެންާވ މީހުންގެތެެރއިންނެވެ.  أخހިތްވަރުދީފިެއވެ. ދެން އޭނާ އޭނާގެ 

ެގ  أخ)އޭާނގެ ގާތަށް( ފޮނުްއވިއެވެ. ެއއީ އޭާނގެ  الّلو تعاَلދެންފަހެ ބިމުގެ އެތަންމިތަން ހޯދަމުންދާ ކާޅެްއ  (31)
ނޑު ނިވައިުކރާނެގޮތް ެދއްކުމަށްޓަކައެވެ.   ހަށިގަ

  ެވގެންވާފަދައިްނ ދެކާޅު އައިްސ ޭއނާގެ ުކރިމަތީގަިއ ތަޅާފޮޅާ އެތަނުްނ ެއއްކާުޅ  بيانގިނަ ރިވާޔަތްތަުކގަިއ
އްވަިއ ބާއެވަޅުގަޑުގަިއ އަނެއްކާޅު މަރަިއލީއެވެ. ދެން ިދރިއިން ކާޅު ތުނބުން ބިްނމަތިކޮނެ އަނެއް މަުރވި ކާޅު 

 = تفسًنالطَبىދެން އެގޮތްމިގޮތުން އޭގެމައްޗަްށ ެވލިއަޅާ ނިވަިއކުރީެއވެ. )ަމހާނަ ހެދީެއވެ.( = 

  ިމިކާޅުފަދައިްނ   !ފެނިފައި އޭނާ ބުންެޏވެ. އޭައހުރެންނަށް ހުރި ހަލާެކއްގެބޮޑުކަމާއެވެ حركاةކާޅުގެ މ

ނޑު ނިަވއިކުރުމަްށެވސް  أخއަހުރެން އަުހރެންގެ  އަުހރެން މިވަީނ ނުކުޅެދިފައެވެ.އަދި އޭނާީވ ެގ ހަށިގަ
 ހިތާމަކުރާމީހުންެގ ތެރެއިންެނވެ.

   ެއެވެ.  َىابِْيلُ ެގ ދެ ދަިރކަލުންުކރެ ެއކަުކ އަނެކަުކ މެރިާވހަކައެވެ. އެކަީކ  آدم عليو الّسالمމިީއ  !ދަންނައެވ

އަްށ  الّلوއެންގެީވ ކޮންމެ މީަހކުވެސް  الّلوއި އެވެ. ެއއީ އެދެމީހުްނގެ ދެމެދު ދިމާިވ މައްަސލައެއްގަ  َقابِيلއަނެކަކީ 

އަކީ ބަކަރިގެންގުޅޭ ީމހަކުކަމުގަިއވީހިނދުން އޭނާގެ އަތުގަިއވާ އެންމެ ރީިތ  ىابيلއެއް ކުރުމަށެވެ. ދެންފަހެ  قربان

ނޑުވެރިއެއްކަމުަގއިވީހިނދުން އޭނާ قابيلއޭނާ ކޮށްފިއެވެ.  قربانއަދި އެންމެ ލޯބިވާ ަބކަރީެގ  ކުީރ  قربان އަކީ ދަ

ނޑުގެ ތަކެތީގެ ެތރެއިން ެދރަ ިވޔާނުދާ ތަކެތީގެ  ެގ  قابيلވެވި  قربان  قبولގެ  ىابيلއެކެވެ. ދެންފަހެ  قربانއޭނާގެ ދަ

ެދއްިކ ވާހަަކާޔ  މެރީއެވެ. އާޔަތުގަިއ ެއވަނީ އެދެމީހުން ىابيلގޮްސ  قابيلއެކަާމ ރުޅިައއިސް  ނުވެވުެނވެ. قربان  قبول

 އެވެ.  قتلގެ ދަރިްނގެ ފުރަތަަމ  آدمކަންވެދިޔަގޮތެވެ. ެއއީ ދުނިޭޔގެ 

އިންނަްނ  قابيلމިދެމީހުންގެދެމެދު ދެބަސްވާންދިމާވި މައްަސލައެއްކަުމގައިވަީނ އަންހެންކުއްޖެްއގެ މައްަސލަެއވެ. 

ވެސް އިންނަހިތްވުމެވެ. ނަމަވެްސ  قابيلއިންނަން ިދމާވިކުއްޖާޔާ  ىابيلނުވެ  قبولއިންނަން  قابيلދިމާވި ކުއްޖާޔާ 

 ىابيلކުރަްނ އެްނގެވީއެވެ. އަިދ  قربانއެދެކުދިންނަށް  آدم عليو الّسالمުހއްދައެްއ ނުކުެރއެވެ. ދެްނ  شريعةއެގޮތް އޭުރގެ 

ެމރީއެވެ.  ىابيل  أخއެކަމާ ރުޅިައއިސްގެްނ އޭނާެގ  قابيلގެވެރިަފރާތެވެ.  حقّ ުކރެއްީވއެވެ. ެއއީ  قبول  الّلو  قربانގެ 

 . والّلو أعلم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = އެކަމަށްަޓކަިއ .              =ންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  بىن إسرائيل

ނޑައެޅުއްވީމެވެ.  ލިއުއްީވއެވެ. ކަ           = އެްއ މަަރއިފިމީހަކު )ީމަހުކ  نفسހަމަކަަށވަރުްނ

  މަރައިފިމީހަކު(   ( نفس=  ނަފުސަކާިއ ނުލަިއ )ިއެއް މެރުމަކާިއ ނުލައ             =

  ނުވަތަ ބިމުގަިއ ފަސާދައެްއ )އުަފއްދައިފިމީހާ(      =ފަެހ އޭާނ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟        

    .ެއޭނާ އެންމެހައި މީސްަތކުން މެރިފަދަެއވ =       = ިއެްއ  نفس އެމީހަކު އަދ

 ދިރުއްވައިފިމީހާ.     ަފހެ އޭާނ ކޮންފަދަެހްއޔެވެ؟  =            އޭނާ އެންެމހަިއ   =

 މީސްތަކުން ދިރުވިފަދައެވެ.        =.ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނގެގާތަށް އަތުެވއްޖެއެވ    

 ން. رسول= ތިމަްނރަސްކަލާނގެ       ާާއއިގެން. دليل=  ަބޔާންވެެގންވ         = ދެްނ

 ންކުެރގިނަމީހުން.( بىن إسرائيلއެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން. )އެބަީހ     دليل= އެއަށްފަުހ )ބަޔާްނވެގެންާވ 

   އަށްފަހު(           = .ެނޑައެޅިގެން ބިމުގަިއ ފަސާދަުކރުމުގަިއ އިސްރާުފކުރަނީެއވ ކަ

 އަށް އެިކގޮތްގޮތުްނ އުރެދެީނއެވެ.( الّلو)       =އެއްކަމުގަިއ ާވކަންކަށަވަރީ. جزاء        

 .އާއި ހަނުގރާމަކުރާ ީމހުންގެ  الّلوއެބަޔަކު =       = އާ އާއި  رسولއަދި އެކަލާނެގ.      

    އަިދ އެމީހުްނ ބިމުގަިއހިނާގ / ބިމުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ  = .     = ްފަސާަދކުރުމުެގގޮތުނ .

  އެވެ.(  حكم)މިއީ މަގުފޭރޭމީހުންގެ  އަށް އުރެދުމުގެގޮތުން  الّلو  =  ްކުރުމެވެ.  قتلއެމީހުނ

   އަށްލުމެވެ. صليب ނުވަތަ އެމީހުން=     މެރުމެވެ.     =  ނުވަތަ އެމީހުންެގ

ނޑުމެވެ.  އަތްތައް ކެ     = ިއަިދ އެމީހުންެގ ަފއިތަކާއ .      / ްކަންކުތިާވގޮތަށ =

    ތަފާތުކޮށް / )ކަނާާތ ަވއަތުފައިވާގޮތަށް(    =   )ްނުވަަތ އެމީހުްނ ބިމުން )ރަށުނ

 .އަރުވަިއލުމެވެ       .ެއެީއ އެމީހުންނަްށވާ ދެރަނިކަމެތިކަެމވ =       = .ިދުނިޔޭގައ 

   ީނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށްުހރ .    = އަދި ކަ    =ގައި. آخرة       =

  އެވެ  عذابބޮޑުވެގެންވާ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑައެޅުއްވީ، ހަމަކަށަވަރުްނ  إسرائيلبىن އެކަމަށްޓަކަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (32) ންގެމައްޗަްށ ލިުއއްާވ ކަ

އެްއ މެރިޮކންމެ މީހަކު ނުވަަތ ބިމުގަިއ ފަސާދަކުިރ ކޮންމެ ީމަހުކ  نفسއެއްެގ ބަދަުލގައިނޫންގޮތަކަްށ  نفسއެއްވެސް 
އެއް ދިރުވައިފިމީާހ އޭނާ ކޮންފަދަ ެހއްޔެވެ؟  نفسފަހެ އޭނާ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ އޭނާ އެންމެން ެމރިފަދައެވެ. ައދި 

 –ންގެގާތަށް  بىن إسرائيلއޭނާ އެންމެން ދިރުވިފަދައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ގާތަށް އެަބހީ 
ން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެން އޭގެފަހުަގއިވެްސ  رسولއާއިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حّجةާއއި  دليلބަޔާންވެގެންވާ 

ނޑައެޅިގެން ބިންމަތީގައި  دليلާއއި  حّجةއެ  އެބަހީ  إسرافއަށްފަހުގައިެވސް އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުންނަކީ ކަ

 ކުރާމީހުންނެވެ. )ުއރެދުންތައް ގިނަގިނައިން ކުރަނީެއވެ.(
 ެނޑައެޅުއްވިކަމާމެދު  بىن إسرائيلއެކަމަށްޓަކައި  -މިއާޔަތުގައި  !ދަންނައެވ  –ންނަށް އެފަދަ އަދަބެއް ކަ

ގެ ދަރިކަލުންުކރެ ެއކަކު އަނެަކކު މެރުވުމުގެ ސަބަބުން ޭއގެ މާފަހުން ދުނިޔެއަްށ އަިއ  آدم عليو الّسالمއެބަހީ 
ްނ  ّسرمفގައި ބައެްއ  جوابއަކަށްޓަަކއިތޯ ުސާވލު އުފެދިދާނެއެވެ. އޭެގ  حكمةބަޔަކަށް އެކަްނ ގުޅިފައިއޮީތ ކޮން 

 وعيدންގެ ތެޭރގައި ީމހުންމެރުން ގިަނވުމުގެ ސަބަބުން އެީމހުންނަކީ މިހުްނ މެރުމުގެ  بىن إسرائيلލިއުއްވާފަިއވަނީ 

 ބޭކަލުންވެްސ މެރީެއވެ. نىبއެންމެފުރަތަމަ ބާވަިއލެއްވުުނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުންވީކަމެވެ. އެމީހުން 

  އެްއ މެރިމީހަކުފަަދއޭ އޮތްއޮތުމެވެ.  نفسއެްއ މެރިމީާހ ުހރިާހ  نفسދެން އޮްތ އަނެްއ ުނގުތާއަީކ އެންެމ
އަކު މެރިމީހާގެ އަދަބަކީ ނަަރކައިގަިއ  مؤمنގައި އެންމެ  فصدގައި ބައެއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ:  جوابއޭގެ 

ރިޔަްސ ޮއީތ މީހުްނ މެ އެވެ. އެންމެަހއި عذابއާިއ ބޮޑުވެގެްނވާ  لعنةގެ ކޯފާއާއި އެކަލާނގެ  الّلوދެމިހުރުމާ 
 نفس. އަިދ ެއ  والّلو أعلمެގ ބަެހވެ. އަިދ ެއހެންގޮތްގޮތަށްެވްސ ވިދާޅުިވ ބޭަކލުންވެއެވެ.  رلاىدއެއަދަބެވެ. ެއީއ 

އެއް )މަރަިއލުމަށް ކުޅަދާނަެވއްޖެމީހާ( އޭނާ ނުމަަރއި ދޫކޮށްލުްނ އެއީ ިދރުުވްނ  نفسވެގެންވާ  حرامއެއްމެރުން 
ވުމުން ނުވަތަ އަނދައިގެން މަރުވުންފަދަ ކަމަކުން ސަލާމަތްކުރުން އެއީ ޭއާނ  غرقކަމަށެވެ. / ނުވަތަ މީހަކު 
 . والّلو أعلمކުރައްވާފައިެވއެވެ.  تَْأِوْيلُ ަވރަށްގިަނ ގޮތްގޮތަްށ މިބަސްފުޅު  ވެސްދިރުވުންކަމަށެވެ. އަިދ މިނޫން

އަްށ  أمرއާ އާއި އިދިކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް )އެަބހީ އެދެފަރާުތގެ  رسولއާއި އަދި އެކަލާނެގ  الّلو (33)
ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދި( އަދި ބިމުަގއި ފަސާދަެވރިކަްނ އުެފއްދުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ ހަދާމީހުްނ )އެބަީހ މަގުފޭިރ 

ކަމުަގއި އެމީހުންެގ އެއް جزاءނަގާލާހަދާ ިބރުަދއްކާ ހަދާމީހުން( ގެ  عّفةމީހުންމަރާ މުދާލޫޓުވައި ީމހުންގެ 
އަށްލުމެވެ. ނުވަަތ އަތާފައި ކަންކުތިވާގޮތަްށ  َصليبއަދަބެއްކަމުގަިއ ވާކަންކަަށވަީރ އެމީހުން ެމރުމެވެ. ނުވަަތ 

ނޑުމެވެ. ނުވަތަ އޭނާ އަުރވަިއލާ އެރަށުން ޭބރުކުރުެމވެ. އެއީ ދުނިޔޭަގއި އޭނާއަްށ  )ކަނާތާ ވާތުފައިވާގޮތަށް( ކެ
ނޑައެޅިގެންހުރީ ބޮޑުވެގެްނވާ  آخرةކަމެތިކަމެވެ. އަދި ހުރި ެދރަކަމާއި ނި   އެވެ.  عذابގައި އޭނާއަށް ކަ

 ެންގެމެދުގައި ހިސާބަކަށް ދެބަސްވުންެވއެވެ. އަިދ  عاملންނާ  مفّسرތަކާއިމެދު  حكمމިއާޔަތުގެ  !ދަންނައެވ
އެއް ނުުކރަމެވެ. ކޮންމެައކަްސ  قصدއަްށ އަދި ދިއުމަކަްށ  تفصيلއެހާ ތަނަަވހެވެ. ވީާމ އެދިުގ  تفصيلތަކުގެ  حكم

ކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި އަމަންއަމާންކަްނ  تَ ْنِفيذތައް މިއަންގަވާފަިއވާގޮތަށް  حكمއެވެ. މި  حكمމިއީ މަގުފޭރޭމީހުންގެ 
ވިޔަްސ ވެފަިއވާކަމުގަިއ އަޑުެއރު ترّقىނުކޮްށ ތިމާމެްނ ިކތަންމެ ކުިރއަރަިއ  تنفيذތަްއ  حكمރަސްކަންކުރާެނއެވެ. އަދި 

އެތަނެއްގައި ވެރިކަްނކުރާނީ ިބރުެވރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ. ކަޓަރުއެޅުމާ، ލޫޓުވުެމވެ. މީހުންމެރުމާ ފަސާދަެއވެ. 
ކަންތަކާިއ ދެންވެްސ އެބާވަުތެގ އެންމެހަިއ ނުބައެެކވެ. ބައްާޔ ެއކަށީގެންވާަވުރ ބޭހެްއ ނުުކރެވިއްެޖއްާޔ ަބިލ  فاحش

ކޮންމެއަކަްސ މި ތެއްިތރީސްވަަނ އާޔަތަީކ  !ުކރާށެވެ عَبة حاصلުބއްދިވެރިންޭނވެ. ހައްތާބޮޑުވެ ނުބަިއވާނެއެވެ. 
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ނޑެވެ. އެއާޔަތުަގއި  رلتمع إصالح ވެގެްނއެވާ ބަީލގެ ބޭަހކީ ހަަމ އެ އާޔަތުގަިއ އެާވ ބޭހެެވ.  بيانކުރުމުގެ ބޭްސގަ
 ބޭހަކުްނ ނުގުޑާނެއެވެ. އެހެން ބޭހަކުްނ އަަސރެއް ުނކުރާނެެއވެ. ޓީބީ ޖެހުނީމާ އަރިަދފުސް ރޯާގގެ

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ވެއްޖެީމހުންމެނުވީ  توبة .           އެމީހުންގެމައްޗަްށ ަކލޭެމްނ  =

 ކުޅަދާނަ ނުވަނީސް )އެމީހުްނ އަތުަލއިނުގަނެވެނިސް(       =ެއަިދ ަކލޭމެން ދަންނާށެވ !     

  އީ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން   =     =   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ

  ކަލާނގެއެވެ.       = ެއޭ އީމާންވެްއޖެ މީސްތަކުންނޭވ ! .    ްالّلو= ަކލޭމެނ 

  !/ ިބރުވެތިވާެށވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް             =  َل ةން  حضرةއަދި ަކލޭމެން ެއކަލާނެގ  َوِسي ْ

 .! ކުއްތަންވުްނ ހޯދާެށވެހޯދާށެވެ.     =  ްގަަދއަޅާ ހިތްަވރުުކރާށެވެ !ކުރާށެވެ ِجَهاد އަދި ަކލޭމެނ(!) 

    .ިއެަކލާނގެ މަުގގައ =        =  ެގައި. أّميدކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވުމުގ   

     = ްހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަުރވީ މީސްތަކުނ .   =  / އެމީހުންނަށްވީނަމަވެްސ

  ލިބުނުނަމަވެސް.       .ިބިމުގަިއވާހާތަެކތ  =         = )އަދި އެޔާއެުކ )އަދި އިުތުރ

  އެހާތަކެއްާޗއި.   =    ްދިނުމަށް. ِفْديَةެއއިން އެމީހުނ             =قيامة 

  ން. عذابދުވަހުގެ      =  ްނުވެވޭނެއެވެ. قبولއެމީހުންގެ ކިބަިއނ        =  

 .އެވެ  عذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި   ( ްއެދޭނެެއވެ  قيامة= އެމީހުނ )ްދުވަހުނ.   

        = .ްއެމީހުްނ ނަރަަކއިން ނުކުތުމަށ   =  .ެއަިދ އެީމހުން ނުެވއެވ     

    ިއެތަނުން ުނކުންނާނެ ބަޔަުކކަމުގައ = .      =  އަިދ އެމީހުންނަށްުހީރ ަހަމ

 އެވެ  عذابވެތިބޭ  قائم)ނަރަކައިގާ(         = .ާވައްކަންުކރާ ފިިރހެނ     ައިދ  =

 .ވައްކަންކުާރ އަންހެނާ        = ެނޑާށެވ  .ފަހެ ކަލޭމެން އެދެމީހުންެގ އަތްކަ   =

 އެއްެގގޮތުން. عقوب ة. / ގޮތުން ޖަޒާއެއްގެ        ގެ. عمل=  އެދެމީހުންކުިރ        = ެގ  الّلو
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 އެްއގެގޮތުން. عذابން ާވ ކޯފާއާިއ  حضرة   އީ. الّلو=  އަިދ     =   ގަދަފަދަވަންަތ

 . ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ  حكمة      ެވއްޖެމީހާ  توب ة=  ފަެހ.     =   އެ އަިނޔާއަށްަފުހ

ނޑުމަށްފަހު(         )އަތްކެ    = ާޮކށް إْصآلحއަދި އޭނ         ްتعاَل الّلو= ފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ  

.      =  ްަލއްވައެވެ. توب ةއެަކލާނގެ އޭނާއަށ        = ްއީ.*  تعاَل الّلوހަމަކަށަަވރުނ 

    =  ާލެއްވުންބޮޑު ކަލާނގެއެވެ. رمحةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަލޭމެންނަށް އެމީހުންގެމަްއޗަށް ކުޅަދާނަވުމުގެކުރިން )އެބަހީ ކަލޭމެން އެމީހުން އަުތލައިގަތުމުެގ ކުރިން(  (34)

އިސްވެދިަޔ އަދަުބގެތެރެއިްނ އަދަބެްއ ދިނުެމްއ އެފަދަމީހުންނަށް ވެއްޖެމީހުން މެނުީވއެވެ. އެަބހީ  َتوبَ ة
ެލއްވުންބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެަކްނ  رمحةނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އީ ގި الّلوހުއްދައެއްނޫނެވެ. ަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ 

  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

އަދި އެކަލާނެގ  !ވެރިވާށެވެ تقوى !އަށް ބިުރެވތިވާށެވެ الّلوކަލޭމެން  !އޭ އީމާންވެގެންވާ މީސްަތކުންނޭވެ (35)
ގައި ގާތްކަްނ  حضرة)އެަބހީ އެަކލާނގެައށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެކަލާނެގ  !ހޯދާށެވެ َوِسيَلةގައި ކަލޭމެން  حضرة

( !)އެކަލާނގެ ދީްނ ކުިރއެރުވުމަްށ ހިތްަވރުކުރާެށވެ !ކުރާށެވެ جهاد( އަިދ އެަކލާނެގ މަގުގަިއ ކަލޭމެްނ !ހޯދާށެވެ
 އެއީ ަކލޭމެންނަށް  ކާމިޔާުބވެ ނަސީުބލިބޭތޯއެވެ؟

ނޑައެޅިގެން ބިމުގައި ވާހާތަކެްއާޗިއ !ތަކުން )ދަންނަެއވެހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސް (36) ( އެމީހުްނނަށް ކަ
އެއްގެގޮތުަގިއ  فديَةން ސަލާމަތްވާން  عذابދުވަހުގެ  قيامةއަދި އެޔާއެކު އޭގެއިުތރަށް އަދި ެއހާތަކެތި އެމީހުން 

 قبولއެކަްނ  الّلوވެ. )ނުވެވޭނެއެ قبولލިބިފައިވިޔަްސ އެހާތަކެިތ ދިނަސް އެީމހުންގެ ަފރާތުްނ އެކަން 

 އެވެ.  عذابނުކުރައްވާނެެއވެ.( އަދި އެމީހުންނަށްހުީރ ހަަމ ވޭންދެނިވި 

ދުވަހުން( ަނރަކައިން ުނކުތުމަށް އެދޭނެއެވެ. )އެކަމަކު( އެމީހުންނަީކ އެތަނުން ނުކުންާނެނ  قيامةއެމީހުން ) (37)
 އެވެ. عذابވެތިބޭ ދާއިީމ  قائمބައެއްނޫނެވެ. އެމީހުންނަށްުހރީ )ަނރަކައިގާ( 

އަދި ަވއްކަންކުިރ ިފރިހެންމީހާާއިއ އަިދ ވަްއކަންކުިރ އަްނެހންމީހާ )ދަންނައެވެ.( ކަލޭމެްނ އެދެީމހުންެގ  (38)
ނޑާށެވެ. އެއީ އެދެީމހުންކުިރ ނުބައި ކަންތަކުގެ  އާއި ކޯފާއެވެ.  عقوب ةންާވ  حضرةގެ  الّلوއެއްގެގޮތުްނ  جزاءއަތްކަ

 ވަންތަ ަކލާނެގއެވެ.  حكمةވަންތަ )ގަދަފަދަވަންތަ(  عّزة އީ الّلوއަދި 

ނޑުމަށްފަހު( އޭނާ  (39) ކޮށްފިއްޔާ އެބަހީ ޭއާނ  إصالحވެ  َتوبةއަދި އޭނާގެ އެ އަނިާޔއަށްފަހު )އެަބހީ އަތްކެ
ލައްވަެއވެ.  َتوبةއޭނާގެ ަމއްޗަށް  الّلو تعاَلއެހުިރ އުރެދުމެްއ ދޫކޮްށ ރަނގަޅުކޮށްފިއްާޔ ފަެހ ހަމަކަަށވަރުން 

 ލެްއވުްނ ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. رمحةއީ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ކަލޭގެފާނަްށ އެނިގވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟       = تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ .   = 

.   ވާކަްނަެވެގެްނވ خاصّ ެވ  ِمْلكُ އެކަލާނގެއަްށ         =  *.ިއުޑުތަާކއި ބިމުަގއިވާހާަތކެތ 

   ެދެއްވައެވެ. عذاب=  އެަކލާނގ         =.ްއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށ      

     =  *.ެއަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް ފުްއސަވައެވ   =  ިއީ تعاَل الّلوއަދ.    

       = ްވާަކލާނގެެއވެ. ހުރިހާކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދުްނވަންތަވެވޮޑިގެނ        =

 .  ! އާއެވެ رسولއޭ     = ެކަޭލގެފާނު ހިތާަމކުރިޔަނުދޭހުށިކަމެވ! .        =

ނޑު.  އަވަސްވެގަންނަމީހުްނގަ      = ިކާފަރުކަުމގައ .       = .ްބުނިމީހުންގެތެެރއިނ 

   =  ެައހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީމެވ .  = *.ްއެމީހުންގެ)ހަމައެކަނި( އަނގަތަކުނ   

     =.ާއަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްަތއް އީމާންނުވ          ިވީމީހުްނެގ  يهودى=  އަދ

ކިބައިންނާއި.       = .ެއެީއ ދޮގުބަްސ އަހާމީހުންނެވ        =  

 / . އެހެންބަޔަކަށް ިއއްވާން އަހާމީހުންނެވެ     ައެބަޔަކު ކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް ނާންނ  = . 

     = .ެއެމީހުން ބަސް ބަދަުލކުރަނީެއވ     =  / އެބަސް ބާވަިއލެއްވުމަށްފަުހ

 .  އެމީހުންބުނެއެވެ  =  . ބާވައިލަްއވާފައިވާތަނުން    ިحكم=  ކަލޭމެނަށް މ 

  ކުރައްަވއިފިއްޔާ( حكمލިބިއްޖެއްޔާ )އެމީހުން ބަަދލުކުިރގޮތަށް     / !ެފަހެ ޭއގައި ކަލޭމެން ހިފާށެވ =

 !ކުރާށެވެ قبول حكمއެ       =  ެވުނުނަމައް ނުކުރެ حكمވުނުނަމަ. / އެ އްއަދި ކަލޭމެނަށް އޭތި ނުދ .

       =ެަފހެ ކަލޭމެން ިބރުވެތިވާެށވ!            ފަެހ އެމީހަުކ ފިތުނަެވރިކުރުމަްށ  =

  (!އިރާދަުކރައްވާ މީަހކުވިއްޔާ. )ދަްނނައެވެ الّلو)މަގުފުރެއްދުވުމަށް(     ފަހެ އޭނާއަށްޓަަކިއ  =

.  ކަލޭގެފާނަށް ިމލްކުެވގެން ނުެވއެވެ         =ން ެއއްވެސްކަމެއް. حضرةގެ  الّلو         =

  އެމީހުން އެއީ.     = އެިދވޮޑިނުގަންނަވާ މީހުންނެވެ الّلو .        =  އެމީހުންެގ

 ކުރެްއވުމަށް. طاىرހިތްތައް    އެމީހުންނަށްހުީރ =.           =.ެދުނިޭޔގަިއ ދެރަނިކަމެތިކަެމވ 

        = ގައިހުރީ. آخرةއަދި އެމީހުންނަްށ       = އެވެ  عذابބޮޑުވެގެންާވ. 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވެގެްނވާކަން ކަލޭގެފާަންށ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަށް  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާތަކެިތ  (40)
ގެ ަދރީންނޭ ެއކަލާނެގ އެންެމ ލޯިބވާމީހުންޭނ މިިކާޔ  الّلوއެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއިތޯއެވެ؟ )ނުވަަތ ތިމަންނާމެންނީ 

ދެއްވައެވެ. އަދި އެކަލާނެގ  عذابމީހުންނަށް ނޭނގޭ ބާވައެވެ؟( އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް 
 ޑިގެްނވެއެވެ. ކުޅަދުންވަންތަވެވޮ الّلوއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނގެ ފުއްަސވައެވެ. އަދި ުހިރހާކަމެއްގެ ަމއްޗަށް 

އެްއ  كلمةމާނަ ލިއުމުެގ ުކރިން ކުޑަވާަހކަކޮޅެއް/ ދެތިން  إمجاَلނުވަތަ  ترمج ةމިއަންނަ އާޔަތުެގ  
 ބުނެލާނަމެވެ. އެއީ އާޔަތުެގ މާނަ ވިސްނަިއގަތުން ފަސޭަހވުަމށްޓަކައެވެ. 

އަްށ  و صّلى الّلو عليو وسّلم  مدينةرسول اللّ އަާކއި ގުޅިގެންނެވެ. ެއއީ:  حادث ةމިއާޔަތް ބާަވއިލަްއވާފައިވަީނ  
ންެގ  يهودىންގެ ިފރިހެނަކާއި އަންހެަނކާއި ދެމީހުން ޒިނޭކުިރއެވެ. ދެން  يهودىވަޑައިގެންނެވިފަހުން: 

އާެގ ައރިހަށެވެ. އެމީހުންެގ  رسولަމށް މިފޮނުވީ ީކރިތި އްކުރެ حكمދަންނަބޭކަލުންތަކެއް ޖަމާވެފަިއ އެދެމީހުންނަްށ 
رسول الّلو صّلى ދެމީހުންނެވެ. އެމީހުްނ  زُلَْصنُ ކުރުމެވެ.  َرَجمُ ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދައިން އެދެމީހުންެގ ނިޔާއަީކ  توراة

ކުަރއްވާނެކަމަށެވެ. އަިދ  حكمގެ ައރިހަށް އެދެމީހުްނގެ މައްަސލަ ހުަށހެޅީ އެހެންގޮތަކަށް الّلو عليو وسّلم  
އެްއ ކުަރއްވައިފިްއާޔ  حكمކުރުން ނޫްނ އެހެްނ  َرَجمُ ދަންަނ ބޭކަލުންތަްއ ބުީނ އެދެމީހުންނާއެކު ފޮނުވިީމހުންގާތު މި

ުކރަްއވައިފިއްާޔ ދެްނ  حكمުކރުމަށް  َرَجمُ ެއހެންކަމަށްވަންާޏ އެީއ ހަމަ އާަދއިެގ ރަްސަކލެކެވެ. އަދި  !ކުރާށެވެ قبول
އެދެމީހުންނާއިގެން ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަްށ ދެން  !ނުކުރާެށވެ قبولކަލޭމެން އަަވހަށް ރަްއކާތެރިވާެށވެ. އެގޮތް 

ންެގ ދަންނަބޭކަލުންގެ އަރިހަެށވެ. އަިދ އެމީހުްނ ކިަބއިްނ  يهودىނިޔާކުރަންދިއުމުން އެކަޭލގެފާނު ވަޑައިގެންނެީވ 
ކިާޔ  ن ُصورِيَاَعْبُد الّلو بْ އެދިވަޑައިގަތީ އެންމެބޮޑަށް ދަންނަމީހާއާިއ ބައްދަލުުކރައްވާެށވެ. ދެން އެމީހުން ދެއްކީ 

އެންމެބޮޑަށް ދަންނަމީހާއެވެ. ދެން ެއކަލޭގެފާުނ އެމީާހ ޮގވައިެގްނ  خَبގެ  توراةމީހެކެވެ. އަިދ ދެންނެވިއެވެ. މިއީ 
އެްއ  حكمގައި އޮންނަ  توراةއަކު ޒިނޭކުރީމާ  زُلَْصنކުރެއްިވއެވެ.  حديثވަޑައިގެން އެކަނި ަބއިންދާފައި 

އެވެ.  أبو القاسمުކރުމެވެ.( އަިދ އެީމހާ ދެންެނވިއެވެ. ޭއ  َرَجمُ އެނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީާހ ދެންނެވިެއވެ. އާދޭެހވެ. )ެއީއ 
ނޑައެޅިގެން  އަކުކަން އެމީހުން ރަނގަަޅށް ދަނެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް އެީމހުން ަކލޭގެފާނަްށ  نىبކަލޭގެފާނަކީ ކަ

ކުެރއްވީެއވެ..  أمرކުރުމަްށ  َرَجمُ ނުކުެމވަޑައިގެން އެދެީމހުން لّلو صّلى الّلو عليو وسّلم  رسول اވެރިވަނީއެވެ. ދެްނ  حسد
އަލުންވެްސ ކާފަރުވީއެވެ. ދެން އެކަމާ ގުޅިގެން މިާއޔަްތ  َعْبُد الّلو ْبن ُصورِيَاދެން އޭގެފަުހގަިއ 

 =  تفسًن الطَبىބާވައިލެްއވިކަމުގަިއވިއެވެ. = 
އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ އީމާންނުެވ ހަމަެއކަނި އެމީހުންެގ އަނގަަތކުން ތިމަންނާމެްނ  !އެވެ رسول الّلوއޭ  (41)

އީމާންވެއްޖައީމޭ ބުނާމީހުންގެ ތެެރއިން ކާފަރުކަމަށް ައވަސްވެގަންނަމީހުން ަކލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅުކުރުިވަޔ 
ފަދަމީހުންނެވެ.( އަިދ  َعْبُد الّلو ْبن ُصورِيَاެއއީ ) !އެަބހީ އެމީހުްނގެ ސަބަބަން ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވެ !ނުދެއްވާށެވެ

)އެމީހުްނ އަހަނީ އެމީހުންެގ  !ްނގެ ސަބަބުންވެްސ ހިތާަމފުޅު ނުކުރައްވާށެވެيهودى  ދޮގުބަސްތައް ައހާ 
 ހޯދުަމށް ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަށް އައިމީހުންނާއެުކ ނާްނނަ حكم  ދަންނަބޭކަލުންގެ ޮދގުބަސްތަކެވެ.( އަދި އެީއ 

ބަޔަކަށް ދޮގުބަސް އަހަިއގެން ގެންދާ ީމހުންނެވެ. އަދި އެީމުހންބަސް ބަދަލުކޮށް އޮޅުާވހަދަނީއެވެ. ބާަވއިލެްއވިއިުރ 
حكم  އޮތްގޮތްނޫން އެހެންގޮްތގޮތަށް ބަދަލުުކރަނީއެވެ. އަދި އެީމހުން ބުނެއެވެ. އެކަޭލގެފާނު ކަލޭމެނަށް މި 

( !ުކރާށެވެقبول   !ެއްއ ކުރަްއވައިފިއްާޔ ައވަހަށް ހިފާށެވެحكم  ނޫްނ އެހެްނ  ުކރުންَرَجُم  ކުރައްަވއިފިއްޔާ )އެބަީހ 
)މިީއ އެމީހުންެގ ދަންނަބޭަކުލްނ  1ނުުކރާށެވެقبول   !އެްއ ކުަރއްވައިފިްއޔާ ިބރުވެތިވާެށވެحكم  އަދި ެއހެން 
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َن ة  އެމީހަުކ ަމގުފުރައްދަާވ الّلو  އާދައިގެ ީމހުންނަށް ބުނެދޭގޮެތވެ.( ދެންފަހެ  ެވރިކުރެްއވުމަށް އިރާދަުކރައްަވއިިފ ِفت ْ
ްނ މިލްުކވެގެން ނުެވއެެވ. حضرة  ގެ الّلو  މީހަކާމެދު )އެމީހަުކ ތެދުމަގަށް ގެަނއުމަށް( ކަޭލގެފާނަށް އެްއވެސްކަމެއް 

އެމީހުންނަްށ ުކެރއްވުމަށް އިރާދަނުުކރައްާވ މީހުންެނވެ. طاىر  އެމީހުންެގ ހިތްަތްއ الّلو تعاَل  އެފަދަމީހުންނީ 
ނޑައެޅިގެން ުހރީ ބޮޑުވެގެްނވާ آخرة  ދުނިޔޭގައި ުހރީ ެދރަނިކަމެތިކަމެވެ. އަިދ އެމީހުންނަށް   އެވެ. عذاب  ަގއި ކަ

معتَب  ންވެެއވެ. ޭއެގ ތެރެއިްނ އެންެމ مفّسر  ކުަރއްވާފަިއ بيان  މިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވުނު މުނާސަބަުތ ެއކިގޮތްގޮތަްށ 
 .والّلو أعلم  ޭވގޮތް މިބަޔާންުކރީއެވެ. ގޮތެއްކަމުގަިއ ބެލެ

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    ( .ެباطل  =  އެީއ ޮދގުބަސްތަްއ އަހާީމހުންނެވ).ެާވހަކަތަްއ ައހާމީހުންނެވ    

   =  ެގިނަގިނައިްނ ސޫދުކާމީހުންނެވެ. ރިބާކާީމހުންނެވ .      ފަެހ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުްނެގ =

 .ކުރުމަށް( އަތުވެއްޖެްއޔާ حكم  އަރިހަްށ )     = ުحكم ފަެހ އެމީހުންެގ މެދުގަިއ ަކލޭގެފާނ

 . !ކުރައްވާެށވެ       = ަަކލޭގެފާުނ ެއމީހުންގެ ކިބައިްނ އެނުބރި ދުުރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ.ނުވަތ! 

        =.ްއަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސ    

    ްނުދެވޭނެއެވެ.= ފަހެ ަކލޭގެފާނަށް އެްއވެސް ެގއްލުމެއް އުނަދގުލެއް އެމީހުންނަށ        ައިދ =

  ކުރަްއވަންޏާ.حكم  ކަލޭގެފާނުން       = ިކުަރއްވާށެވެحكم  ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުްނގެމެދުގައ! 

      ާެވރިކޮށް. َعدل  = ހަަމ ސީދ      = ލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. الّلو تعاَل  ހަމަކަަށވަރުްނ

     =   ެވރިވާމީހުންނަށް.َعدل      ުحكم  = އަދި އެީމހުން ަކލޭގެފާނ

 ވެރިއަކުކަުމގައި ލާންވީ ކޮންފަދައަކުންހެއްެޔވެ؟       ިވެެއވެ. توراة  =  އެމީހުްނގެ ގާުތގައ    

     =  )ުވެެއވެ. حكم  ގެ الّلو  އޭގަިއ )ޒިނޭއާއިމެދ       = ދެްނ އެމީހުްނ އެނބުިރ

  ފުރަގަސްދެނީއެވެ.     = .ުއެއަށްފަހ      =.ެއަދި އެީމހުން ނުވެެއވ     

   =  ންކަމުގައި. مؤمن           =  ާބވައިެލއްވީމެވެ.توراة  ހަމަަކށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

        =.ެޭއގަިއ ތެދުމަގާިއ އަިލކަންވެއެވ         =  حكم  ބޭކަލުްނ އެފޮތުްނ نىب

  ކުރައްަވއެވެ.    = ައްށ حكم  ެގ الّلو  ންތިއްބެވި. )ވަޑައިެގަެއިްސލާމްވެގއެބޭަކލުްނ
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 ގެންތިއްެބވި.(ވަޑައިކިޔަމަންވެ     =  ންކަމުގައިީވ މީހުންނަށް.يهودى         =
އާއިގެްނ مصلحة  ންނަީކ މީސްތަކުްނގެ َربَّاِنُّ  ުކރައްަވއެވެ.( )حكم ވެރިންވެްސ )علم  ންނާިއ އެީމހުންެގ َربَّاِنُّ  އަދި 

 (ތެިރ ބުއްދިެވރި މާތްމީހުންނެވެ.حكمة  ެވރި علم  ވެތިބޭ ަހރުދަނާ قائم          އެީމހުންނަްށ=

. ރައްކާުކރެވުނު ތަކެތީން / ދަސްކުެރވުނު ތަކެތީން     =   ން(توراة  ގެފޮތުން. )الّلو     = 

 އަދި އެބޭކަލުްނވީ.    ( .ިނޑައެޅިގެން އޭގެަމއްޗަށް ހެކިދެްއވާ ބޭަކލުންކަމުގައ ގެފާނުންެގ زلّمد  = ކަ

   ކަން ތެދުކަުމގެމައްޗަށް(نىب         = ޭعامل  އަިދ އެންމެހާ  !ންނޭވެعامل  ންެގ يهودى  )އ

 !ފަހެކަލޭމެންމީސްތަކުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ( !ންނޭވެ    އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ކަލޭމެްނ =

  ބިރުގަންނާށެވެ!      = ުބަަދުލ  !ށެވެވިއްކާއަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ނ /

 !ނުކުރާށެވެ     = .ްކުޑައަގަކަށ      ިނުކުރިީމހުން.حكم  =  އަދ          =  

 ން.حكم  ބާވައިލެްއވި ތަކެތީން. / އެކަލާނގެ ބާވަިއލެއްވި الّلو       =ެ(!ފަހެ އެމީހުން )ދަންނައެވ  

       = ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ   ކާފަރުންނެެވ.ކަ
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކެއުން ގިނަމީހުންނެވެ. ދެންފަެހ  އެީމހުްނ  رشوةވާހަކަތަްއ އަހާީމހުންނެވެ. އަދި  باطلއެމީހުންނަކީ ދޮުގ  (42)
ނުވަަތ  !ުކރައްވާށެވެ  حكمއަުތވެއްޖެއްާޔ ދެން އެމީހުންގެމެދުަގއި އަިރހަށް  އެދިގެން( ކަޭލގެފާނުންގެ حكم)

އަދި ކަޭލގެފާނު އެީމހުންެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ  !އެމީހުންގެ ކިބައިން އެނބުިރ ފުރަގަސްެދއްވަވާެށވެ
ފުރަގަސްދެއްިވޔަސް ކަލޭގެފާނަްށ އެްއވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނަދގުލެްއ އެމީހުންނަކަްށ ނުުކރެވޭނެެއވެ. އަިދ ކަޭލގެފާުނ 

ވެރިާވ މީހުންނަްށ  َعْدلُ ހަމަކަށަަވރުން  !ކުރައްވާށެވެ حكمވެިރކޮށް  َعْدلُ މެދުގަިއ ހަމަ ކުރައްވަންޏާ އެމީހުންގެ حكم
 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. الّلو

ކުރަްއވާ ޭބކަލަކުކަުމގަިއ ލާްނވީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްެޔވެ؟ އެހެީނ އެމީހުންެގ  حكمއަދި އެމީހުްނ ަކލޭގެފާުނ  (43)
އަށްފަހުވެްސ  حكمވެއެވެ. ދެން އެމީހުްނ ެއ  حكمެގ  الّلوވެއެވެ. އެފޮުތގަިއ )ޒިނޭކުރުމާމެދުވެސް(  توراةއަތުގަިއ 

ައކީ އެމީހުްނ ބަދަލުުކިރ  مقصدހޯދުމުެގ  حكمއެނބުރި ުފރަގަސްދެނީެއވެ. )އަިދ އެީމހުން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުްނ 
 ންކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. مؤمنއެވެ.( އަދި އެީމހުން ކުރައްަވއިތޯ حكمއާއި ެއއްގޮތަށް ކަލޭގެފާުނ  حكمނުބައި 

ގަިއ  حكمބާވަިއލެއްވީމެވެ. އެފޮތުގަިއ ތެދުމަގާިއ )ދީނުެގ  توراةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ   (44)
ެވވަޑައިގެން ފަދައިން( އިސްލާމް زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمވެއެވެ. ައލިކަންވެެއވެ. އަދި ) نورއަނދިރިވެފައިވާތަންތަނަށް( 

 الّلوންވެސް  عاملންނާއި އެމީހުންގެ  َربَّاِنُّ ކުރައްވައެވެ. އަދި  حكمންނަށް  يهودىބޭކަލުން އެފޮތުން  نىبތިއްބެވި 

ނޑައެޅިެގްނ  حكمން( އެމީހުންނަށް ދަްސވެފައިވާ ަތކެތީން  توراةގެފޮތުން )އެބަހީ  ކުރައްވަެއވެ. އަދި އެބޭބޭަކލުން ކަ
ގެމައްޗަށް ހެކިދެއްާވ ބޭކަުލންކަމުގައިވިެއވެ. ފަހެ ަކލޭމެން މީސްތަކުންެދެކ  توراةއޭގެމައްޗަށް އެބަހީ 

އަދި ކުޑައަގަކަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ  !ބިރުނުގަންނާށެވެ. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ިބރުގަންނާެށވެ
ބާވައިލެްއިވ  الّلو( އަދި !ބަދަލުނުކުރާށެވެ حكمމިފަނާވެދަނިވި އެތިކޮޅަކަށް އާޔަތްަތކުގެ  ށެވެ. )ދުނިޔޭގެވިއްކާނު

ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުން އެއީ ކާަފރުންނެވެ.!ނުކުރާމީހުން )ދަންނައެވެ حكمން  حكم  ( ަފހެ ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = .ެކުރެްއވީމެވެ. فرضއަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމައްަޗށް ިލއުއްވީމެވ    = / ިއޭަގއ

 ވެެއވެ.( قصاصގައި. ) توراة          = ގަިއ  قصدއެްއ )އެަބހީ  نفسއަކަްށ  نفسަހމަކަށަވަރުްނ

 ގެ ބަދަލުގައި އޭނާ މެރިމީާހ މެރުން.(  نفسއެއްވެސް ސަބަެބއްނެތި މީހަކު ަމރައިފިނަމަ އެމަުރވި    

       = .ްލޮލަކަށް ޮލލެއ         .ްައދި ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެއ =      =  ިއަދ

 ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެއް.       = .ްއަދި ދަަތކަށް ދަތެއ         = َزَخمُ އަިދ 

 ވެެއވެ. ِقَصاصތަކަށްވެސް       ކޮށްިފ މީާހ ދަންނައެވެ. )އެަބީހ  َصَدَقاة=  ފަހެ އެއިްނ

  ކޮށްފިއްޔާ( عفوއެއަނިޔާއެއްުކރި މީާހއަށް އަނިާޔލިބެވުނުމީހާ      ފަހެ އެީއ އޭނާއަށް )އެަބީހ  =

   އެކެވެ. كّفارةކުރިމީހާއަށް( ާވ  عفو   ިނުކޮށްފިމީހުން. حكم=  އަދ          = الّلو 

 ން. حكمބާވައިލެްއވި      = )!ެފަހެ އެމީހުން )ދަންަނއެވ       = ނޑައެޅިގެްނ އެއީ ކަ

 ންނެވެ.(  مشركއަނިޔާވެރިންނެވެ. )   =  ކުރެއްވީމެވެ. )އަދިުކރިޔާ ވިދިެގްނ  تبعއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

ގެންނެވީމެވެ.(        އެމީހުންެގ )އެބަހީ މާތްެވގެންާވ ނަބީބޭކަލުންގެ( އަަސރުތަކުެގ =

.މަތީގައި      = (الّسالمعليو ) عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުްނ  مرمي    ާحال=ތެދުކުަރއްވ 

.         =.ިއެކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގަިއވާތަކެތ        =ގެ.  توراة      =

  ދެއްވީެމވެ. إجنيلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް      ިވެއެވެ. نور=  ޭއގައި ތެދުމަާގއ 

   ާحال=  އަދި ތެުދކުރ .          = .ިއެފޮތުގެ ކުީރގައިވާތަކެތ         =توراة 

 ގެތެރެއިން.     =  ގެގޮތުން.  وعظ نصيحةއަދި ތެދުމަގާިއ      = تقوى 

 ވެރިންނަށް.          حكم)ނުވަަތ  1ުކރާހުށިކަމެވެ حكمެވރިން  أىلެގ  إجنيل= އަިދ 

 ކުރުމަށެވެ.(       ިން. حكمބާވައިލަްއވާފައިވާ ތަކެތީން /  الّلو=  އެފޮތުަގއ     = 

 ނުކުރާމީހާ. حكمއަދި          =ން. حكمބާަވއިލެއްިވ  الّلو      ފަެހ އެމީުހްނ =

  (1)ދަންނައެވެ      = ްނޑައެޅިގެނ ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެްނާވ  الّلوންނެވެ. ) فاسقއެއީ ކަ

 މީހުންނެވެ.(
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

ހިފުން ލިއުްއާވ  ِقَصاصންގެމައްޗަށް  يهودىގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެމައްޗަށް އެަބީހ  توراةއަދި  (45)

ަގއި ީމަހުކ  قصدއަކާިއ ނުލަިއ ހަަމ  حقّ އެެކވެ. )އެަބހީ އެއްވެްސ  نفسއަކަްށ  نفسކުރެއްވީމެވެ. ެއއީ  فرض

ެގ ބަދަލުަގިއ އޭާނ މެރިމީާހ މެުރމެވެ.( އަިދ ޮލލަކަްށ ޮލލެކެވެ. )އެބަީހ މީެހއްެގ ޮލަލްށ  نفسމަރައިފިނަމަ އެަމރުިވ 
ގެއްލުމެއްކޮްށ ލޯ ހަލާކުކޮށްިފއްޔާ އެކަްނކުރިމީާހގެ ޯލވެްސ ހަމައެގޮތަށް ހަލާކު ކުރުމަށެވެ. ދެން މިގޮތަށް( 

اصތަކާއި ކުިރ ފާރުތަކަށްވެްސ  زخمއަދި  – ދަތަކަްށ ދަތެއް –ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެްއ  –ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެއް   قص

ނޑައެޅުއްވީމެވެ. އަިދ މިފަދަ ކޮންމެ  އަަކށްވަނީ އަުގލެއްވުެމވެ. އަނެއްމީާހގެ ގުނަވަން ހަލާުކ  قصاصހިފުން ކަ

ނޑައެޅި މިންވަރުެވގެންވެެއެވ. ދެންފަހެ އެއިން   ކޮށްފި މީާހ ދަންނައެވެ. صدقاةކޮށްލުމެއްނޫނެވެ. އެައގުތައް ކަ

އެކެވެ.  كّفارةކޮށްފިއްޔާ( އެއީ އޭާނގެ ފާފަތަކަށްާވ  عفو)އެބަހީ ެއ އަނިޔާެއއްކުރިމީާހއަށް އަނިާޔލިބުނު ފަރާތުްނ 

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއީއ  حكمން  حكمބާވައިލެއްވި  الّلوއަދި  ނުކުރާ މީހުން )ދަންނައެވެ!( ފަހެ ކަ
 އަނިޔާވެރިންނެވެ.

ްނ  قواعدހަަމ ެއ ުކރަްއވައި تبعބޭކަލުންނާ  نىبއަދި އެބޭަކލުންެގ އަސަރުަތކުގެމައްޗަްށ އެބަީހ މާތްެވގެންވާ  (46)

ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ. ެއއީ އެަކލޭގެާފުނ  عيسى عليو الّسالمގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي

ދެއްވީމެެވ.  إجنيلއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަްށ ގައެވެ.  حالތެދުކުރައްާވ  توراةވަޑައިގަތުމުގެކުީރގައިާވ 

ތެދުކުާރ  توراةވެެއވެ. )ދީނުެގ ކަންކަމުަގިއ އަިލަކންވެއެވެ.( އަދި އެފޮތްވަނީ އޭގެުކރީގަިއާވ  نورއެފޮތުގަިއ ތެދުމަގާިއ 

 ގެ ގޮތުންނެވެ.  نصيحة ާއއި وعظވެރިންނަށްާވ ތެދުމަގާިއ  تقوىގައެވެ. އަދި  حال

 الّلوކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި  حكمން  حكمބާވައިަލއްވާފައިާވ  الّلوވެރިްނ އެފޮތުގަިއ  أىلގެ  إجنيلއަދި  (47)

ނޑައެޅިގެން  حكمން  حكمބާވައިލެްއވި  ގެ  الّلوންނެވެ. ) فاسقނުކުރިމީހުން )ދަންނައެވެ!( ފަެހ އެމީހުން އެއީ ކަ
 ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ ބައެކެވެ.(

  !ެެގ ފޮތްތަކުަގިއ  فقوފޮތްތަކާިއ  حديثަތއް  تفصيلތަުކެގ  حكمހިފުމުެގ މި  قصاصދަންނައެވ

 ވެރިން ހިސާބަކަށް ބަްސތަފާތުވެފައިވާތީ ޭއގެތެރެއަްށ އަދި ުނވަނީއެވެ. علمބަޔާންވެގެންވެެއވެ. އެާވހަތަކުގަިއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

              = ( قرآن( ައދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފޮްތ )!ެއވެ رسول الّلو)ޭއ
 ބާވައިލެްއވީމެވެ.     ަގޮތުަގއި. حقّ = ހަމ   حال=  ތެދުކުާރ.        =

  އެފޮތުގެ ކުީރގައިވާތަކެތި.       =)ެފޮތުގެތެރެިއން. )ބާވައިލެއްވި ހުިރހާފޮތުގ         =

 ެހކިވާ އަމާނާތްެތރި ފޮތެްއކަމުގައި. އަދި އެފޮތްތަްއ ތެދުކުާރ އެފޮތްތަުކގެމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިވާ    

 !ކުރަްއވާށެވެ حكم= ފަެހ އެމީހުްނގެމެދުގަިއ ކަޭލގެފާނު           = حكمބާވައިެލއްިވ އެއްަޗކުން /  الّلو 

  އަކުން.       = تبعާއއި )އަމިއްަލ އެދުމާއި( ަކލޭގެފާުނ  ىواى نفسއަދި އެމީހުންެގ 

 !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ           =  ّގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނަްށ އައިތަކެިތ ފިޔަވައި. حق     

     =  ެެލއްވީެހވެ.އަކަށް( =ތިމަންރަސްކަލާނގެ  أّم ةއަދި ކަލޭމެންކުރެ ކޮންމެބަަޔކަށް )ޮކންމ  

        =އަކާއި ބަޔާންވެގެންވާމަގެއް. شريعة         = ިއެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ. الّلوއަދ 

        = ްއެއްަކމުގައި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ލަްއވައިފީހެވެ. أّم ةހަމަކަށަވަރުން ެއއ    

   =  ްކުރުމަށެވެ. إمتحانއަދި އެހެންނަމަވެސް އެަކލާނގެ ަކލޭމެނ         އެަކލާނެގ =

 ކަލޭމެނަށް ދެއްވިތަކެތީން. )ފޮތްތަކުގަިއ ބާވަިއލެއްވިތަކެީތން.(         ފަެހ ކަލޭެމްނ =
 ހެޔޮކަންތަކުގައި ވާދަކޮށް ުކރިއަރާެށވެ.!          ަحضرةގެ  الّلو= ކަލޭމެން އެނުބރި ދާތަންވަނީ ހަމ 

  ގައެވެ.  =  .ްއެންމެންވެސ      = ދެއްވާނެއެވެ.  خَبދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ    

     = ްވާަކމުގައިވީކަންތަކުގެ.  إختالفއެކަމަާކއިމެދު ަކލޭމެނ         = އަިދ

 !ކުރަްއވާށެވެ حكمއެމީހުންގެމެދުގަިއ ކަޭލގެފާނު        =ބާވަިއލެއްިވ  الّلوބާވައިލެްއވި ތަކެތީްނ /  الّلو

  ން. حكم    ުވެވަޑައިނުގަްނނަވާށެވެ تبع= އަދި ަކލޭގެފާނ!       = ެއާއި.  ىوى نفسއެމީހުންގ

 )އެމީހުންގެ އަމިްއލައެދުމާއި(      ންނަްށ  يهودى= އަދި ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް ބިރުވެިތވާށެވެ! )ެއ

 ( 1ބިރުވެތިވާށެވެ     َنة=  އެމީހުން ކަލޭގެފާުނ   ވެރިކޮށްފާނެކަމާމެދު. ِف ت ْ         

     = ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްވިތަކެތީެގ ބައެްއ ތަކެއްޗާއިމެދު. )އޭެގ ސަބަބުން ކަޭލގެފާނު ބައެްއ  الّلو

 ދާނެއެވެ.(ޑައިގެންނެވިވެވަ تبعއެމީހުންގެ އެދުމާ  ރައްވައި ން ދޫކު އްވުކުރެ عملތަކެއްޗަށް      ަފެހ =

 ުފރަގަސްދީފިއްޔާ.އެމީހުން އެނުބރި   .ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާެށވ =          = 
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 އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ. الّلوހަމަކަށަވަރުންެވސް      = عذابެޖއްސެވުމަށެވެ. ) مصيب ةއެމީހުންނަްށ 

 ދެއްވުމަށެވެ.(     ެބައެްއ ފާަފއިގެސަބަބުން.=  އެމީހުްނގ        = އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

މީހުންނަކީ. ގިނަ     = .ެމީސްތަކުންކުރ    = ( .ެގެ ކިޔަމަުންނ  الّلوފާސިގުންކަން ކަށަވަރެވ

 ކަން ކަށަވަެރވެ.(ވާމީހުންނުކުމެގެން        ެެހއްޔެވެ؟ حكمޒަމާނުގެ  َجاِىِليّ ة=  އަޅެފަހ    =

   އެމީހުން އެ އެދެނީ.       ިއަށްވުރެ ރަނގަޅީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ الّلو=  އަދ     =حكم 

  ކުރާބަޔަކަށް. قبولގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަން(  الّلو) =     ގެގޮތުން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގޮތުގައި ފޮްތ  حقّ ( ތިމަންރަސްކަާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ހަމަ !އެވެ رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم)އޭ   (48)

ގަިއ  حالބާވައިލެްއވި( ުހރިހާ ފޮތެއްެވސް ތެދުކުރާ  الّلوބާވައިލެއްވީމެވެ. )ެއއީ  قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ. ކީރިތި 
އެފޮތްތަކުގެ މައްޗަްށ ރަްއކާތެރިެވ ހެިކވާ އަމާނާތްތެިރ ފޮތެއްކަމުގައެވެ. )ެއހެންހުިރހާ ފޮތެްއވެސް އެފޮތަްށ 

ްނ  حكمބާވަިއލެއްވި  الّلوހުންގެމެުދގައި ކުރާ ފޮތެއްެގ ގޮތުގަެއވެ.( އަދި އެމީ حكمތާއީދުކޮށް އެހެން ފޮތްތަކަްށ 
ގެތެރެިއްނ  حقّ  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއަދި އެީމހުންގެ އަމިްއލައެދުމާއި ަކޭލގެފާނު  !ކުރައްވާށެވެ حكم

 تبعއާއި  ىواى نفس)އެމީހުްނގެ  ރައްަވއި ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް އައިތަކެތި އައުމަށްފަހުގަިއ އެތަކެިތ ދޫކު

އަާކިއ  شريع ةއަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّم ة( ަކލޭމެންކުެރ ކޮންެމ ބަޔަކަްށ / ކޮންމެ !އިނުގަންނަވާށެވެވެވަޑަ
އަކަށް ަލއްވައިފީެހވެ.  أّم ةއެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ ކަލޭމެން އެންމެްނ އެއް  الّلوބަޔާންވެގެންވާ ަމގެއްެލއްވީމެވެ. އަިދ 
ތަކަކަށް ލެއްވީ(ަަ ެއކަލާ ނެގ ކަލޭމެންނަށް ދެްއވިތަކެީތްނ  أّم ةން ތަފާތު އަދި އެހެންނަމަވެސް )އެކަލާނގެ ކަލޭމެ

ކުެރއްވުމަށެވެ. ފަހެ ަކލޭމެން ހެޮޔކަންތައްތައް ކުރުމުަގިއ  إمتحان)ފޮތްތަކުގައި އެންެގވި އެްނގެވުންތަކުން( ކަލޭމެން 
އަށެވެ. ދެްނ އެކަމަކާމެުދ  حضرةެގ  الّلو ުވންވަނީ ހަމަ  رجوعަކލޭމެން އެންމެްނ އެނުބރި  !އަވަސްެވ ވާދަުކރާށެވެ
 އެކަާލނގެ ކަލޭމެނަށް ެދއްވާނެެއވެ.  خَبވާކަމުގަިއ ވީކަންތަުކގެ  إختالفކަލޭމެން ދެބަސްެވ 

 حكمްނ އެމީހުްނގެމެދުގަިއ  حكمާބވައިލެްއވި  الّلوއަދި )ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށް ފޮތްާބވައިެލއްވީ(  (49)

ންނާއި ދެންވެސް އެބާުބެގ  يهودى( އަދި އެީމހުންގެ )އެަބހީ !ކުރަްއވާށެވެ حكمކުރެއްވުމަށެވެ. )އެގޮތަށް 
ކަލޭގެފާނަްށ  الّلوއަދި  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއާއި އެމީހުންގެ އަމިއްަލއެދުމާއި ކަޭލެގފާނު  ىواى نفسއެންމެންގެ( 

ވެރިކޮށްފާނެކަމާއިމެުދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ  فتن ةބާވައިލެްއވި ބަެއއް ތަކެިތ ފިޔަަވއި އެީމހުން ަކލޭގެފާުނ 
އެީމހުން އެދޭގޮތަކަށް ކަލޭގެފާނަްށ  އެަބހީ ބިުރވެތިެވ ވަޑައިގެންފިއްޔާ )އޭރުން !ވާށެވެވެވަޑައި ުނގަންނަބިރުވެތި

( ދެންފަހެ އެީމހުން ަކލޭގެފާނުްނެގ !ދަ ކަންތަކަށް ުހޝިޔާުރވެ ވަަޑއިގަންނަވާށެވެކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަ حكم
 الّلوހަމަކަށަަވރުން  !ބަސްފުޅު ނުއަހައި އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ ކަޭލެގފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

 عقوبةޖެއްސެވުމަށެވެ.  مصي بةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ އެމީހުްނ ކުރި ަބއެއް ފާފަިއގެ ަސބަބުން އެމީހުންނަށް 

ނޑައެޅިގެން  ެގ  الّلوންނެވެ. ) قاسقއަވަސްކުެރއްވުމަށެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ ކަ
 ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ މީހުންނެވެ.(

ައްށ  حكمެގ  عليو وسّلم رسول الّلو صّلى الّلوެހއްޔެވެ؟ )އެބަީހ  حكمޒަމާނު  جاىليّ ةއެމީހުން ފަެހ ެއއެދެނީ  (50)
 حكمގެ  الّلوއެވެ.  حكمއެވެ. އެއީ ބުަދށް އަޅުކަންކުރާމީހުންގެ  حكمގެ  جاىليّ ةނުރުހޭ މީހުން އެއެދެނީ 

 الّلوކުރުުމެގ ގޮތުްނ  حكمުކރާބަޔަކަްށ  قبولގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަްނތަކަން  الّلوއެއްނޫނެވެ.( އަިދ 

 އެއްކުރާެނ އެަކކުވެސް ުނވެއެވެ. حكمގެންވަީނ ކާކުެހއްޔެވެ؟ އެބަީހ އެއަްށވުެރ ރަނގަޅު އަށްވުރެ ވަކިންހެޮޔވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!       / !ެإختيار= ކަލޭމެްނ ނުހިފާށެވ 

  !ނުކުރާށެވެ        =އިން. نصارىންނާއި  يهودى      ސަަހރޯވެރިްނކަމުގައި. )އެހީެތިރ  =

 ވެރިންކަމުގައި( نصر    =.ީއޭގެ ެއއްބަޔަުކ އެއ        =  .ެއަނެއްބައެްއގެ ަސހަރޯެވރިންނެވ

  ވެރިންނެވެ. نصر      ީެވރި ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއ  نصر= އަދި ކަލޭމެްނކުރެ އެީމހުން ެއއ

 . ހަދައިފި މީހާ      .ެފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހަކުވަނީ އެމީހުްނގެތެރެއިންެނވ =       

 ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ. الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން  =          =.ްއަނިޔާެވރި ބަޔަކަށ     =

  ފަހެ ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.        =( ިنَِفاقއެީމހުންެގ ހިތްތަކުަގއ  )ކަމުެގ

 ބަލިވާމީހުން.      ެަސހަރޯެވރިކަން ހޯދުމަްށ = އެމީހުންނާއިމެދު އަަވސްވާތީ. )އެބަހީ އެީމހުންގ

 =  އެީމހުން ބުނެއެވެ.  އަވަސްވާތީ(  .ެއަހަމެންރެން ބިުރގަންނަމެވ =          = 

 ެއއް ެޖހިދާނެކަމަށް. مصيب ةއަހުރެމެންނަްށ ޒަމާން އެނުބރުމުެގ                 = ެالّلو تعاَلަފހ 

  ދެއްވާނެއެވެ. فتحވެ. / ވެއެދެއްވުން އެދެ فتح       = ން އެެހްނ  حضرةނުވަތަ އެކަލާނެގ

 ދިނުންކަމުގައި މުރާދު ކުރަްއަވއެވެ.( جزىކޮންމެވެސްކަމެއް. )އެއީ      =  ފަހެ އެހައިރުން އެމީހުްނ

 ވެދާނެއެވެ.       = .ްއެމީހުން ސިއްުރކުރި ަކންތަކުގެމައްޗަށ     =   ެنفسއެމީހުންގ 

 ތަކުގައި.     =.ިހިތާމަުކރާ ަބޔަކުކަމުގައ     އަދި އީމާންވެގެންާވ =

 މީސްތަކުން ބުނެއެވެ.       ީމިމީހުންހެއްޔެވެ؟ ހުވަިއކުރ  =     =ގަންދީ. الّلو 

      = .ްއެމީހުންެގ ގަދަ ހުވައިނ     =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންވަީނ ކަލޭމެންނާއެުކަގިއ

 ކަމަށް.       =  )ޮވެއްޖެއެވެ. باطلތައް  عملއެމީހުންގެ )ހެޔ         = ފަެހ

 ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވާ ބަަޔކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ެވއްޖެއެެވ.     = ޭއ އީމާންވެއްެޖ

  !މީސްތަކުންނޭވެ     ްވެއްޖެ މީހާ. ُمْرتَ دُّ = ކަލޭމެންެގ ތެެރއިނ     = دينއެމީހާެގ 

  ން.      = ެގެނެސްދެއްވާނެއެވެ. الّلوފަހެ ނިކަންހުރ   .ްބަޔަކުމީހުނ  =      =
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 އެމީހުންދެކެ އެަކލާނގެ ލޯިބވެވޮޑިގެންވާ.  .ާއަދި އެމީހުން އެަކލާނގެދެކެ ލޯބިވ =      

      =ންގެމަްއޗަށް އެމީހުްނ ނުހަުނ އޯގާެވރި ނިކަމެތި. مؤمن             =

  ކާފަރުންގެމައްޗަށް ުނހަނުގަދަފަދަ.  =  / ާކުރާ.  جهادއެމީހުން ނުހަނު ގަދައަޅ        

  ގެމަގުގައި. الّلو=    ިއެމީހުްނ ބިުރވެތިނުވާ.= އަދ    =   މަލާމާތްކުރާ މީހުންެގ

  މަލާމާތަށް.     ީވަްނތަކަމެވެ. / ޯއގާވަންތަކަމެވެ. فضلެގ  الّلو=  އެއ        =

އަިދ =      ވަންތަކަން އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ފަރާތަކަދެއްވަެއވެ.  فضلއެކަލާނެގ އެ 

 އީ ތަނަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. الّلو

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވެރިންކަުމގަިއ ކަލޭެމްނ  نصر އިން އެއީ ަސހަރޯެވރި  نصارىންނާިއ  يهودىއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!  (51)

ވެރިންނެވެ.  نصرނުކުރާށެވެ! އެމީހުންގެ އެއްބަޔަކު ެއއީ އަނެއްބައެްއގެ ސަަހރޯވެރި  إختيارނުބަލާށެވެ. 
ންނާއި އިދިކޮޅު މީހުންެނވެ.( އަިދ ކަލޭމެންުކރެން އެމީހުްނ އެީއ ތިމާމެްނެގ  مؤمن)ކޮންމެބަޔަކީވެްސ 

ނޑަޔާެއވެ.(  ނޑަޔާ ވާނީ ލަ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ހަދައިފިބަޔަުކ އެީއ ހަމަ އެމީހުްނގެ މީހުންނެވެ. )ލަ
 ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ.  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިބަޔަކަްށ 

 نصارىންނާއި  يهودىކަމުގެ( ބަލިުހރިމީހުން އެ  منافق( ފަހެ އެބައެްއގެ ހިތްތަުކގައި )!އެވެ ورسول اللّ )އޭ   (52)

އިންނާ ދިމާއަްށ އަވަްސވާތީ )އެމީހުން ަސހަޯރވެރިކަމަްށ ެއދި އަވަްސވާތީ( ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެެވ. 
)އދ. އިންނާ ޔުނިސެފުންނާ ޑަބްލިޔޫ. އެޗް. އޯ އިންނާއި. ދެންވެސް އެމީހުންގެ ަފރާތުން ެއހީތައް ހޯދުަމްށ 

 نصارىންާނއި  يهودىރުުމގެ ތެޭރގައި އަުހރެމެންނަށް )އެބަހީ އަވަސްވާނެެއވެ.( އަދި ބުނެއެވެ. ޒަމާން ދައުރުކު

الّلو އިންގެގާތަށް ދާންޖެހިދާނެެއވެ. އެހެންެވ އެމީހުންނަީކ ބޮޑެތިމީހުން ކަމުގަިއ ކުރީންުސރެ ަބލަނީއެވެ.( ދެންފަެހ 
ްނ  حضرةނުވަަތ އެަކލާނގެ  ކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ( مكة  فتحންނަށް( ދެއްވައިފިްއޔާ ) مؤمنއެއް ) فتحކޮންމެވެސް  تعاَل

ނެގޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްވައިިފްއާޔ  ِجْزىَ އިން އަތުން  نصارىންނާއި  يهودىކޮންމެވެސް އެހެންކަެމއް އެަބހީ 
ން އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ވަންހަނާުކިރ  منافقކަންުހރިމީުހން  نفاقދެން އޭރުން އެމީހުން އެަބހީ ހިުތގައި 

 މަުކރާ ބަޔަުކކަމުގަިއ ވެދެއެވެ. ކަންތަކާއިމެދު ހިތާ

ންނާ އެކުަގއިކަމަްށ  مؤمنން ބުނާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ެއމީހުންވަނީ ކަލޭމެން  مؤمنންނާއި ދިމާއަށް  ُمَنافق (53)
ީވއެވެ. ދެްނ އެމީހުްނ  باطلތަްއ  عملގަދަހުވައިްނ ުހވައިުކރީ މިމީހުްނހެއްޔެވެ؟ އެީމހުންެގ ހެޔޮ 

 ގެއްލިަހލާކުެވގެންވާ ަބޔަކުކަމުގަިއވާނެއެވެ.

އަްށ  الّلوވުމަކުން ) ُمْرتَ دُّ އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ! ކަލޭމެންގެެތރެއިން ީމހަކު ޭއނާގެ ދީނުން ބޭުރވެ  (54)
ދެެކ އެކަލާނެގ  ެއެހންބަޔަކު ގެންނަަވއިފާނެއެވެ. އެބަޔަކު  الّلوއެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ ނުވާނެއެވެ.( ފަެހ ނިކަންހުެރ 

ންނަށް ނުހަނު އޯާގވެރި ނިކަމެިތ  مؤمنލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެމީހުންެވސް އެަކލާނގެއަށް ލޯބިވާ އަދި އެބަޔަކު 
އަށްޓަކައި(  الّلوކުރާ އަދި އެމީހުން ) جهادގެމަގުގައި  الّلوއަދި ކާފަރުންގެމައްޗަށް ުނހަނު ގަދަފަދަ އަދި އެމީހުން 

 فضلގެ  الّلوްއގެ މަލާމާތަކަްށ ބިރުނުގަންނާނެެއވެ. އެީއ އެބަހީ އިްސވެދިޔަ ސިފަތަްއ ލިބުމަީކ މަލާމާތްކުރާމީހެ

ީއ الّلوވަންތަކަްނ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަްނނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ ދެއްވަެއވެ. އަިދ  فضلވަންތަކަމެވެ. ެއ 
 ލާނގެއެވެ.ދީލަތިވަންތަކަން ނުހަުނ ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           އާެއވެ. رسولއާިއ އެަކލާނގެ  الّلوކަމުގަިއ ާވކަްނކަށަވަީރ  َوَِلُّ = ކަލޭމެންެގ  

 .ެއަދި އީމާންވެގެންވާީމހުންނެވ =       ުކުރާ. قائم= އެމީހުން ނަމާދ   

     =.ޭއަދި އެމީހުން ޒަކާތްދ         = ްމަޑުމޮޅިވެ  حالކުރާ  رُُكوعއެމީހުނ(

   (.حالބިރުވެތިވެގެްނވާ            = ިއެީއ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلوއަދ

އެެވ.  مجاعةގެ  الّلو= އަިދ އީމާންީވ މީސްތަކުންނާއި. )އެީއ     ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަަލއިފިމީހާ.

 / ޕާޓީއެވެ.(          = ްمجاعةގެ  الّلوފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ .           =  ގަދަާވޭނ

 ބަޔަކީ ހަަމ އެއީެއވެ.      !.ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ  =       ަކލޭެމްނ =

ކުރިީމހާ. /  إختيارހިާފ  دينއެމީހުްނ ކަލޭމެންެގ =      !ނުކުރާެށވެ إختيارނުހިފާށެވެ! / 

 ހަދައިލިމީހުން.        =.ިބޭކާރު އަދި ކުޅިަވރު އެއްޗެއްކަމުަގއ         = 

 ކަލޭމެންެގ ކުީރގައި.=    އިންގެތެރެއިން( نصارىންނާއި  يهودىވުނުމީހުންގެ ތެެރއިން. )އްފޮތްދެ

     .ިއަދި ކާަފރުންނާއ =      ިވެރިންކަމުގައި  نصر=  ަސހަރޯެވރ.       = އަދި ކަލޭެމްނ

ންކަމުގައިވަްނޏާ. مؤمنަކޭލމެންނަކީ  =       !އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّلو       = އަިދ

 ކަލޭމެން ގޮަވއިފިއްޔާ.        =)ާނަމާދަށް. )ބަންގިގޮވައިފިއްޔ         =   އެމީުހްނ
ން( އެީއ ބޭާކރު އަިދ ކުޅިަވރު އެއްޗަކަްށ ހަދަިއލަެއވެ.  مشركއިންެގ ކާފަރުންާނއި ދެްނ  نصارىންނާއި  يهودى)

 އެހެންއެހަދަނީ. =  )އެއީ މަލާމާތަށާއި ެދރަކޮށްލުމަށެވެ.(  .ީހަމަކަަށވަރުން އެީމހުންނަކ = 

       =).ެުނވިސްނޭ ަބއެކެވެ. )އެކަމުގަިއ ުހރި ފާފަާއއި ކޯފާ ނުިވސްނޭ ބަެއކެވ      = ޭއ(

 !އެވެ!( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسول الّلو         ޭنصارىންނާއި  يهودى) !ންނޭވެ أىل كتاب=  އ 

 !ވެ.(އިންނޭ       =  ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންެދކެ އެަބ ރުޅިއަންނަމުެހއްޔެވެ؟ / އަުހރެމެންނަށް ތިަޔ

     ނުރުހެނީ         ްވީކަންމެނުވީއެވެ. إْيانއަްށ  الّلو= އަުހރެމެނ         = އަިދ

  އަހުރެމެންނަށް ާބވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށާއި.      .ިއަދި ކުރިން ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަށާއ = 

     .ީއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރެ ގިނަމީހުްނނަކ  =     =   ެގ  الّلو) –ންނެވެ.  فاسق

   ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާމީހުންނެވެ.(
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އާ އާިއ އަދި ނަމާުދ  رسولއާއި ެއކަލާނެގ  الّلوންގެ( ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއވާކަްނ ކަށަަވރީ  مؤمنކަލޭމެން ) (55)

ންނެވެ. އެބަީހ އެބައިމީހުްނ ނުހަުނ މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުެވރިކަމާއިެއުކ  مؤمنދޭ  زكاةަގއިވެްސ  حالކުރާ  ركوعކޮށް  قائم

ބޭކަލުްނ އެހެްނ  مشهورިލއުއްިވ ބައެްއ  تفسًنކިޔަމަންވެތިބެ ނަމާދުކޮށް ޒަކާތްޭދ މީހުންނެވެ. / އަިދ މިާއޔަތުގެ 

ވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ަސލާމްޖެހުުމްނ ގައި އޮންނަ َعلّى رضى الّلو عنو ركوعނުގުތާއެއް ފާހަަގކުރަްއވާފައިވެެއވެ. އެއީ: 

އަކަްށ ދެއްވިެއވެ. މިެއވެ. މިާއޔަތުގަިއ މިވަީނ  صدقاةގައި އޮންނަވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައގޮޓިފުޅު އެީމހާއަްށ  ركوع

 = تفسًنالطَبىން ލިއުްއވިއެވެ. =  مفّسرއެވާހަކަކަުމގައި 

ންކަމުގަިއ ބަަލިއ  وَِل ދި އީމާންވީީމުހން އެީއ ތިމާމެންގެ އާ އާއި އަ رسولއާިއ އެކަލާނގެ  الّلوއަދި  (56)

ެގ  الّلوއެވެ.( ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  مجاعةގެ  الّلوެއއީ ގަދަވާެނ މީހުންނެވެ. އެއީ  !ހަމަޖައްސައިފިބަޔަކު )ދަންނަެއވެ

ނޑައެޅިގެން ގަަދވާނެ މީހުންނެވެ.  مجاعة  އެއީ ކަ

ންނާިއ  يهودىއެބަހީ  –ވުނުމީހުންކުރެ އްަކލޭމެންގެ ކުރިން ފޮތްދެ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (57)

އެއީ ބޭކާުރ އަދި ކުޅިވަރު އެއްޗެްއކަމުގައި ތާކުންތާކުނުެޖޭހ  دينންގެ  مؤمنއިންކުރެ ކަލޭމެން  نصارى

ވެރިންކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ  نصرއެއްޗެއްކަމުަގިއ ހަދަިއލިމީހުންނާ އަދި ސީާދ ކާަފރުން އެީއ ތިމާމެންގެ ސަަހރޯވެިރ 

އަްށ  الّلوންކަމުގައިވަންޏާ ަކލޭމެން  مؤمنއަދި ަކލޭމެންނީ  !ނުކުރާށެވެ إختيارއެމީހުން  !ން ނުހަދާށެވެ مؤمن

 (!)އެީމހުންނީ ތިމާމެންގެ ަސަހރޯވެރިންކަުމގައި ުނހަދާށެވެ !ވެރިވާެށވެ تقوى !ބިރުވެތިވާށެވެ

 نصارىންނާއި  يهودىދަްށ )ބަންގި( ގޮަވއިފިްއޔާ އެމީހުްނ )އެަބހީ: ( ަކލޭމެން ނަމާ!ންނޭވެ مؤمن)އޭ  (58)

ން( ކަލޭމެން އެގޮވި ބަންގިޔާމެދު ަބލަނީ ކުޅިވަރު އަދި ބޭާކުރ  مشركއިންނާ ދެންވެސް އެހެިނހެން 
އަދި ުބއްީދެގ  –އެއްޗެއްެގގޮތުގަެއވެ. ެއގޮތަށް އެީމހުން އެކަން އެކުރަީނ އެީމހުންނަކީ ބޮލަްށ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ 

ރުމަާޔ ަސވާބު އެނގޭަނަމ ބޭނުން ނުކުާރ ބަޔަުކކަމުގައިވާީތއެވެ. )އެހެީނ ބަންގިޮގވީމާ ނަމާދަށް ދިއުމުގަިއހުިރ ދަ

 ެއމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ އެީމހުން ެއހެން ނުހެީދހެވެ.(  عذابއަދި އެކަމަށް ަމލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާރަުކރުމުގަިއ ުހރި 

ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންދެެކ  !ންނޭވެ أىل كتابއޭމިތިަބ  !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ1ެެއވެ رسول الّلو)އޭ  (59)

އަާށއި ައދި އަުހރެމެންނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެއްޗަާށއި އަިދ  الّلوއަންނަނީ އަުހރެމެން ނުރުހެނީ ުނވަތަ ރުޅި

ވާތީކަމުގައިމެނުވީ ނުވެެއވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  إْيانއަހުރެމެންެގ ކުީރ ބާވަިއލެއްވުުނ ތަކެއްޗަްށ އަުހރެމެން 

 ންނެވެ. فاسقކަލޭމެންކުެރ ގިނަމީހުންނަކީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       =  ްދެންހެްއޔެވެ؟ خَبއަހުރެން ކަލޭމެނަށ     

    =ދެއްވުމުގެގޮތުން އެއަށްވުރެ ނުބަިއކަމެއްގެ ާވހަކައިން. جزاء      = ގައި. حضرةގެ  الّلو  

     ލެއްވިީމހެކެވެ. لعنة الّلو=  އެމީހަކަްށ      =.ިއަިދ އެމީހަކަްށ ެއކަލާނެގ ކޯފާެލއްވ 

       =.ިއަދި އެމީހުންގެތެރެއިން ެއކަލާނެގލެއްވ         =.ްރާމާމަކުނުތަކާއި އޫރުތައ 

      =    ިއާއަށް( އަޅުކަންކުރާމީހުންނާއި. شيطانއަށް ) طاُغوتއަދ        =.ްއެމީސްމީހުނ 

      =).ެތަުނގެގޮތުން މާނުބަެއވެ. )ެއއީ ަނރަކައެވ      =.ެއަިދ ފުރެދުންމާބޮޑެވ   

      =.ްމަގުގެ ސީދާ ހަމަހަމަތަނުނ       =  .ާއެމީހުން ކަލޭމެންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެއްޔ 

    .ެއެމީހުން ބުނާނެއެވެ. ައހުރެމެން އީާމންވެއްޖައީމެވ  =        =  އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ަކލޭމެންގެގާތަށް އައީ ކާފަރުކަމާިއގެްނނެވެ.         އަދި އެމީހުްނ  =

  ނުކުތީެވސް އެކާަފުރންކަމާއިގެންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން )ކަލޭމެން ކަިއރިން(    = ިالّلوއަދ 

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.         =  .ްއެމީުހން ވަންހަނާުކރާކަމުަގއި ވީކަންތައްތައ      =

 އަދި ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ.    =  ްނ ކުެރ يهودىއެމީހުްނކުެރ ގިނަމީހުން. )ެއ

 ގިނަމީހުން(   = .ީއެމީހުްނ އަވަްސވާތ         = ިعداوةފާފަވެިރކަމުގައްާޔއ 

 ތެރިކަމުގައި.       = ިކެއުމުގައްޔާއި. رْشَوةُ އަދ    ނޑައެޅިގެްނ = ހަމަކަ

 ނުބައިވެގެންވެެއވެ.        =  .ްއެމީހުން ކުރާކަުމގައި ީވކަންތައ      =

 އެމީހުންނަށް ނަހީކޮށް މަނާނުުކރަނީ ކީްއވެގެން ެހއްތެވެ؟ )މަނާކުރާނެ ނަމައެވެ(.       = 

  ން. عاملُِ ންނާިއ  إمامއެމީހުންގެ ބޮޑެތި    =  .ްއެމީހުްނގެ އެފާފަެވރި ަބހުނ  

   =  ކެއުމުންނާއި. رْشَوةُ އަދި އެމީހުްނ   .ެނޑައެޅިގެން ނުބައިެވގެންވެެއވ  =ހަމަކަ    

   =  .ްއެމީހުްނ ކުާރކަމުގައި އެީވ ކަންތައ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ދެއްވުމުގެގޮތުން އެއަށްވުރެ މާނުބައިކަެމއްގެ ާވހަކަިއްނ  جزاءގައި  حضرةގެ  الّلو !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (60)

މާނުބައެވެ. އެމީހާ މާނުބަެއވެ. ައިދ  لعنةލެއްވިމީހެއްެގ  لعنة الّلوދެންހެއްޔެވެ؟ އެމީހަކަްށ  خَبއަހުރެން ކަލޭމެނަށް 

ކޯފާލެއްވި މީާހ މާނުބައެވެ. އަދި އެމީުހންގެތެރެއިން ރާމާމަކުާނއި އޫރުްނކަމުގައި )ެއގޮަތްށ  الّلوއެމީހަކަށް 

ައްށ  طاغوتއެސިފަޔަށް( އެކަލާނގެ އެމީހުްނގެ ސިފަ ބަދަލުުކރެއްވި ީމހުންވެއެވެ. އަދި އެީމހުންގެ ތެޭރގައި 

ްނެގ  يهودىކުރިީމހުން އެކަާލނގެ ލެއްވިެއވެ. )މިީއ ހައްތާވެްސ  خدمةރިމީހުްނ އެތަކެްއޗަްށ އަޅުކަންކު

ލެއްިވ ކޯފާއެވެ. ޭއގެ ައސަރެވެ.( ަފެހ  الّلوމީސްމީހުންނެވެ. އެއީ އެީމހުންގެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުން އެމީހުންނަށް 

ދުވަހުން އެީމހުން ތިބެންޖެހޭތަނުެގ ގޮުތން މާނުބައެވެ. )އެީއ ނަރަކަެއވެ.( އަދި ަމގުގެގޮތުްނ  قيامةމިމީސްމީހުން 

 އެމީހުން ފުރެދުންމާބޮޑެވެ. 

އަދި އެމީހުން ކަލޭމެން ގާތައް އަތުވެއްޖެްއޔާ ބުނެއެވެ. ައހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީެމވެ. އަދި އެމީހުްނ  (61)

އިިއރުވެސް އެީމހުންެގ ހިތުގައި ކާފަުރކަން ވަންހަނާެވގެންވެއެވެ. އަިދ އެހެންބުނެ )ކަލޭމެންގެގާތަށް( އަ

ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން )ަކލޭމެންގާތުން( ނުކުމެގެންދިޔަީއެވސް ކާފަރުކަމުަގއެވެ. އަދި އެީމހުންގެ ހިތްަތކުގަިއ 

 .ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ الّلوވަންހަނާކުރާކަުމގައި ވީކަންތައް )އެބަހީ ކާފަރުކަން( 

ތެރިވުމުަގއްާޔިއ  عداوةންކުެރ ގިނަމީުހން( ފާފަކުރުމުގައްާޔއި  يهودىއަދި އެމީހުންުކރެ ގިނަަބޔަކު )އެަބހީ  (62)

ކެއުމުގައި ައވަސްެވގަންނާތީ ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނވެސް އެމީހުން އެކުާރ  رشوةއަދި 

 ތައްތަކެްއކަން ކަށަަވރެވެ. ކަންތައްތަކަކީ ނުބަިއވެގެންާވ ކަން

ން އެމީހުންެގ އެފާފަވެރި ބަސްބުނުމުންނާިއ އަިދ އެމީހުންެގ  َعاملُِ ންނާއި އެީމހުންގެ  إمامއެމީހުންގެ ބޮޑެިތ  (63)

ން  َعاملُِ ންނާއި  إمامކެއުމުން އެމީހުން މަނާ ނުކުރާނަމަ ހަމަކަށަވަރުން ެއމީހުން އެކުރަނީ )އެަބހީ އެބޮޑެތި  رشوةއެ 

 ކުރަނީ(  ނުބައިެވގެންވާ ކަންަތއްތައްކަން ކަށަވަެރވެ.އެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      ްނ ބުންޏެވެ.  يهودى= އަިދ      =ގެ އަތްޕުޅުވަނީ )ހޭދަނުކުރާނޭގޮތުން(  الّلو

އެމީހުންގެ އަތްތައްވަނީ )ެހޔޮކަންތައްތަކުން( ކަސްތަޅު އެޅެިވ  =   ކަސްތަޅުއެޅެވި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

 ބަންދުކުރެވިގެންނެވެ.         = ީلعنةއަދި އެމީުހން އެބުނިބަހުެގ ސަބަބުން އެމީހުންނަްށ ވަނ 

  ލެއްވިގެންެނވެ.    =.އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ! ެއހެންނޫނެެވ      = އެކަލާނގެ ދެއަތްޕުޅުވަީނ

 ެއކަލާނެގ ހޭދަކުރަްއވައެވެ.  =   ފަތުރާލައްވާަފއެވެ. )ހުޅުވާލަްއާވ ނިއުޅުވާލަްއވާފައެވެ.(       

 އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާފަދައަކުން. = .ެއަދި އެަކލާނގެ އިުތރުުކރައްވަެއވ   =     = 

 އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަށް.          =.ްކަޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭތަކެތީނ    ަކލޭގެފާނުްނެގ=

 ން.  حضرةގެ  َربّ          = ެމާތްކަމާިއ ގެ  الّلوކުރުމާއި  ُغُلوُّ ކުރުމުގައި  إنكار)އެމީހުންގ

 ކާފަރުވުން. މާދުދެކޮޅުހެ (ވަންތަކަމަށްކުޅަދުން       = އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންމެދުަގިއ

 ލެއްވީމެވެ.          =ތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން. عداوة         = قيامة 

 އާއިޖެހެންދެންވެސް.      .ިނޑެއް ރޯކުރި ކޮންމެހިނދެްއގައ   =  އެމީހުން އަިލފާންގަ   

 ހަނުގރާމަޔަށް.=       = ވަިއލައްވަެއވެ.އްވައެައލިފާންަގނޑެއް ނި  الّلو    އަިދ  =

 އެމީހުން މަސައްކަތްުކރެއެވެ. / ހިނގައެވެ.         =.ްބިމުގައި ފަސާދަުކރުމަށ      

 ލޯބިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.  الّلو= އަދި     =  .ްފަސާދަކުރާމީހުންނަށ             

   = زلّمد رسول އަާށ  الّلوއިްނ  نصارىންނާިއ  يهودىްނ އީމާންވީނަަމ )އެބަީހ  أىل كتابއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަށް އީމާންވީނަމަ.( الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم    = / ަވެރިވީނަމަ. تقوىއަދި އެމީހުން ބިރުވެިތވީނަމ 

        =.ެހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލަނެގ އެމީހުންގެ ކިަބއިން ފުއްަސވާ ނެތިުކރައްާވހުށީމެވ 

   = .ްއެމީހުންގެ ނުބައިަތއް / އެމީހުްނގެފާފަތައ       = ިހަމަކަށަވަުރްނ އަދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެވއްދެވީެހވެ.      =  ތަކުގެެވރި ސުަވރުގެތަކަށް.  نعمة    

 އިން( نصارىންނާއި  يهودىއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުން. )=        = قائم  إجنيلއާިއ  توراة 

 ުކރިނަމަ.( عملކުރިނަމަ. )އެދެފޮތުގަިއވާފަދައަކުން        = ( ިއެމީހުންނަްށ  قرآنއަދ )ިގައ

 ން. حضرةެގ  َربُّ އެމީހުންެގ =      ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗާއި.      = ހަމަކަށަަވރުްނ

                                     

                                           

                            

                                     

           

 



މާނަ  ގެ المائدةسورة  ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 7 1   

ކެއީެހވެ. )އެބަީއ އެމީހުންެގ މަްއޗަށް ވާޭރވެއްސަަވއި ޭއގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ހެިދ އެމީހުންގެމަތިން އެމީހުްނ 
   ގިނަ ރިޒުުގ ލިބުނީެހވެ.(     ައދި އެމީހުންގެ ަފއިތަކުެގ ދަށުންނާއި )އެަބހީ ބިމުްނ  =

 ނުކުންނަ ގިނަތަކެތި އެމީހުންނަށް ލިބުނީހެވެ.(   =.ެއެމީހުންގެ ތެރެއިްނވެއެވ     = ( عيسى

  ވެިރ ީމހުނ . عدلއާއިމެދު( ތެދުބަސްބުާނ  عليو الّسالم   = އަިދ އެީމހުންކުެރ ގިނަީމހުްނ

 (!)ދަންނައެވެ        = ާނުބައިވެގެންވެެއވެ. عملއެމީހުންކުރ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެ އަތްޕުޅުވަނީ ހޭދަނުކުރަްއަވންވެގެން ަކސްތަޅު އެޅެިވ ބަންދުކުެރވިފައެވެ.  الّلوވެ. އެްނ ބުނެ يهودىއަދި  (64)

ْيلُ ކުރަނީ  ُمراد)އެބަހުން އެމީހުން  ކަމުގައެވެ.( އެީމހުންގެ އަތްތައް ކަސްތަޅު އެޅެވިއްޖެެއވެ. )އެބަުހްނ  الّلو  ُبَِ
ْيلُ މުރާދުކުރެވެނީ އެމީހުން  އެއްކަމަެށވެ. ނުވަތަ ދުނިޔޭގައި އެީމހުން ހައްަޔރުވެ އެމީހުންެގ  دعاءކުރެއްވުމަށް ވާ  ُبَِ

والّلو ްނ ކަސްތަޅުއެޅެވޭނެ ވާހަކަެއވެ.  عذابދުވަހުްނ އެމީހުްނގެ އަތްތައް  آخرةއަތްތައް ކަސްތަޅުއެޅޭެނ ވާހަަކޔާ 
 (أعلم

އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުވަނީ )ހޭދަކުރެްއވުުމގެގޮތުން( މުޅިން ފަތުރާލާ ިނއުޅާލާފައެވެ.  (65)
( !އެވެ ّلورسول الއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި ަފރާތަކަށް އެިދވޮޑިގެންނެވިފަދައަުކން އެކަލާނެގ ހޭދަުކރައްވަެއވެ. )އޭ 

ން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭތަކެތީގެ ސަބަބުން އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުންނަްށ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ 
ގެ މާތްކަމާިއ މަތިވެިރކަމަްށ  الّلوކުރުުމގައި ހައްދުަފހަނަޅައިދިއުމާއި  إْنَكارُ ހަމަކަށަވަރުން އިތުުރވެގެންދަނީ 
 عداوةއިންގެމެދުަގއި(  نصارىންނާއި  يهودىލާނގެ އެީމހުންގެމެދުގައި )އެބަހީ ދެކޮޅުހެދުމެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަ

ނޑެއް ރޯކޮށްާލ  قيامةތެރިކަމާިއ ރުޅިެވރިކަްނ  ދުވަހަށްދާންދެްނ ެލއްވީމެވެ. އެމީހުްނ ހަނގުރާމަިއެގ އަލިފާްނގަ
ނޑެއް ނި الّلوކޮންމެހިނދެއްގައި  ނޑު ފަސާދަކުރުަމްށ އްވައެ ައލިފާންގަ ަވއިލަްއވައެވެ. އަދި އެމީހުްނ ބިންގަ

 أمرގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަރުވުމާިއ އަދި ރަޫސލުބޭކަލުްނ ދޮގުުކރުމާއި އަދި ެއކަލާނެގ  الّلوމަސައްކަތްކުރަނީެއވެ. )އެީއ 

ބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ. ލޯ الّلوވުމެވެ. އެއީ ބިންފަސާދަކުރުމެވެ.( ައދި ފަސާދަކުރާމީހުންނަށް  خالفއާއި ނަހީއާއި 
 أمرއަށް( އީމާންވެ )އެކަލާނގެ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަށާ  الّلوއިން ) نصارىންނާއި  يهودىއަދި ހަމަކަށަަވރުން 

ވެރިވީނަމަ ހަަމކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންގެ ފާފަތަްއ  تقوىފުޅުތަކާއި ނަހީތަކަށް( ރަްއކާތެރިެވ 
ތަކުެގ ވެިރ  نعمةމީހުންެގ ކިބައިން އެކަންކަން ނެިތކުރަްއާވހުށީމެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ފުއްސަވައި އެ

 ސުވަރުގެތަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ވައްދަވާހުށީެމވެ. 

ކުރިނަަމ  عملކުިރނަމަ )އެދެފޮތުގައިވާފަދައަކުން  قائمއާއި  إجنيلއާއި  توراةއަދި އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުން  (66)
އަށްވެސް(  قرآنން އެމީހުންނަށް ބާވައިލައްވާފަިއވާ ތަކެއްޗަށްވެސް )އެބަހީ މި ކީރިތި  حضرةގެ  ربّ އަދި އެމީހުންގެ 

ކުރިނަމަ އެމީހުންެގ މަތީންނާއި އަދި އެީމުހންގެ ފައިގެދަށުންވެސް އެމީހުން ެކއީހެވެ. )އެަބީހ  عملއެމީހުން 
َراتަގއިާވ ާވރޭފެން އެީމހުންނަށް ވެިހ ބިމުެގ އެންމެަހއި ކަމު أصلއެމީހުންނަށްވާ ރިޒުގުެގ  ތަކެްއ އެމީހުންަންށ  َخي ْ

ވެިރ މީހުންވެެއވެ. ައިދ  عدلއާއިމެދުވެސް( ތެދުބަސްބުނާ  عيسى عليو الّسالمލިބުނީހެވެ.( އެމީހުްނގެތެރޭަގއި )
 އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން އެކުާރ ކަންތަްއ ނުބައިވެގެްނވެއެވެ.

 



މާނަ  ގެ المائدةسورة  ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 7 2   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = އެވެ.( زلّمد رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم)އޭ  !އާއެވެ رسولޭއ          =

=     ( !ކަން އިއްވަވާށެވެ رسول) !ކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވުނުތަކެތި ަކލޭގެފާނު އިްއވަވާށެވެ

 ން. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ          =( .ާނުކުރެއްިވްއާޔ  تَ ْبِلْيغُ ފަހެ ަކލޭގެފާނު ެއކަން ނުުކރެއްވިްއޔ

 ވަންހަނާކުެރއްވިނަަމވެސް.( –ފުޅެއް  أمرއެންމެ އާޔަތެްއ އެންމެ        =   ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

  ކަން ނުއިއްެވވިއެވެ. رسولއެކަލާނެގ     ިކަލޭގެފާުނ ރައްކާެތރި ކުރަްއާވ  الّلو تعاَل= އަދ

  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެެއވެ.   = .ްމީސްތަކުންެގ ކިބައިން / މީސްތަކުންެގ އަނިާޔއިނ     

   ްތެދުމަުގ ނުދައްކަަވއެވެ. الّلو= ހަމަކަށަަވރުނ          =.ްކާފަރުެވއްޖެ ބަޔަކަށ   

         = ޭންނޭވެ. كتاب أىلއެވެ.( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުާވށެވެ. އޭ  رسول الّلو)އ        =

 ކަލޭމެން އެކަްއޗެއްގެ މަީތގައިވެސް ުނވެއެވެ. )ަކލޭމެން އެްއވެސް ތެދުމަގެއްގެމަތީަގއި ނުވެެއވެ.(   

 ކޮށްފުމަްށ ދާންދެން.( عملކޮށްފުމަްށ ދާންދެން. ) قائمަކލޭމެން  =        =ެގ  توراة) إجنيلއާިއ  توراة

  ކޮށްފުމަށްދާންދެން( عملއަށް  إجنيلވެރިްނ  أىلެގ  إجنيلކޮށް  عملއަށް  توراةވެރިން  أىل       =

  ާބވައިެލއްވުުނ ތަކެއްާޗއި.(އަށް  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمއަދި ަކލޭމެންނަށް ބާަވއިލެްއވުނު ތަެކއްޗާއި. )   

 ން. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭމެންގެ =        =  ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންަންށ

 އިތުރުވެެއވެ. އިުތރު ކުރެެއވެ.           =.ިކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެތ      =

 ން. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ         =އަށް(  الّلوކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމާއި )   إنكار

 !ފަހެ ކަލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެ=     ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ކާފަުރކަން.        

   =  .ްކާަފރުީވ ބައެްއެގ މައްޗަށ     =.ްހަމަކަށަަވރުްނ އީމާންީވ މީސްތަކުނ  

    = ވީމީހުން.  يهودىއަިދ    ންނަްށ  َمالَِئَكةއިންނާިއ )އެީއ  َصائىب=  އަިދ
 އަޅުކަންކުރާމީހުން.(    =  ިއިްނ. نصارىއަދ        =އަށް އީމާންީވ  الّلو

 މީސްތަކުން.       ިދުވަހަށާއި.  آخرة= އަދ        = ުކޮށް. صاحل عملއަދި އެމީހަކ  

    = .ފަހެ އެމީހުންގެ މަްއޗަކަށް ބިެރއްނެތެެވ         = އަދި ހިތާމަކުރާެނ

  ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ.     =  .ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިހއްޕެވީމެވ    
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       =ކަށަވަރު. عهدންެގ  َبىن إسرائيل          = އެީމހުންގެގާަތްށ އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 ން.  َرُسول=    ފޮނުއްވީމެވެ.       =   ްބޭކަލަކުވަޑައިގެންނެިވ  َرُسولއަދި އެމީހުންގާތަށ

 ކޮންމެހިނދެއްގައި.         = ެތަްއ ދޭކަމަކާިއގެން. نفسއެމީހުްނގ      =

 އާ( ދޮގުކުރަނީއެވެ.  َرُسولއެތަނުން އެއްބަޔަކު )އެ          = قتل( َرُسولއަނެއްބަޔަުކ )ެއ 

  ކުރަނީއެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ްނ ކަލޭގެފާނަްށ  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގެ  !އެވެ زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلم - !އާއެވެ رسولއޭ  (67)
( ކަޭލގެފާނު ފަހެ އެކަން ނުުކރެއްިވްއާޔ !ކަން އަދާކުރައްވާެށވެ رسول) !ބާވައިލެްއވޭތަކެތި ކަޭލގެފާނު އިއްަވވާށެވެ

ކަްނ  رسولފުޅެއްވެސް ުނއިއްވަަވއި ވަންަހނާކުރައްވައިިފއްޔާ( ކަލޭގެފާުނ އެަކލާނެގ  أمر)އެންމެ އާޔަތެްއ އެންެމ 
މީސްތަކުންެގ ކިަބއިން )މީސްތަކުންެގ ުނރައްަކލުން( ކަލޭގެފާުނ  الّلو تعاَلވެ. އަިދ ނުއިއްވަމުއެ

 ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ.  الّلو تعاَلސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުވެއްޖެބަޔަކަްށ 

ްނ ަކލޭމެނަްށ  حضرةެގ  ربّ އާިއ ައދި ކަލޭމެްނގެ  إجنيلއާިއ  توراةއިންނެވެ.  نصارىންނާިއ  يهودىއޭ  (68)
އަށް ބާވަިއލެއްޭވ ތަެކއްޗަށްވެސް( ކަލޭމެްނ އީމާންެވ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمބާވައިލެްއވޭ ތަެކއްޗަށްވެްސ )އެަބހީ 

و ގަިއ ކުރިބަޔަުކ ކަމުގައި ނުެވއެވެ. )އެހެީނ އެދެފޮތު عملކޮށްފުމަށް ދާންދެން ކަލޭމެން އެދެފޮތަށް  عمل زلّمد صّلى الّل
ކޮށްފުމަށްދާންދެން ކަލޭމެން ެއއްެވްސ  عملކޮށްވާނެއެވެ. ވީމާ ެއހުިރހާ ަތކެއްޗަށް  صريحތައް  خَبގެ  عليو وسّلم
ްނ  حضرةެގ  ربّ ( ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّلوަގއިވީކަމަކަްށ ނުބެލެވޭެނއެވެ.( އަިދ )ޭއ  ىدايةފޮތެއްގެ 

އްވޭަތކެތީގެ ސަބަބުން އެީމހުންކުރެ ގިނަބަޔަކަށް އިންާކރުކުރުމާ ނުިކޔަމަންތެރިވުމުަގިއ ކަލޭގެފާނަށް ބާވަިއލެ
އަށް ެދކޮޅުހަދައި ކާފަުރވުން އިުތރުވާކަްނ ކަށަަވރެވެ. ކާަފުރ  الّلوހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމާއި މެުނވީ އިުތރު ުނވެއެވެ. 

 ބައެއްގެ މަްއޗަށް ަކލޭގެފާނު ހިތާމަ ނުުކރައްވާށެވެ.  

ންަންށ  مالئكة)ެއއީ  އިންނާއި  صابئމީުހންނާއި  ވީ يهودى އަދި ވީމީހުންނާއި  إْيانއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (69)
އަާށިއ  الّلوއިންނާއި މިއެންމެންވެްސ  نصارى އަދި އެްއ ނެތް މީހުންނެެވ.( دينއަޅުކަންކުރި މީހުންނެވެ. / ނުވަތަ 

ކޮށްފިނަމަ އެމީހުންގެމައްޗަށް އެްއވެސްބިރެއް ނެތެވެ. އަދި ހިތާމަުކާރޭނ  عمل صاحلދުވަހަށް އީމާންވެ އަދި  آخرة
 ބަޔަކުކަމުގައިވެްސ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ. 

  .ެކަމާއިގެން ފޮނުްއވުމަށްފަހު މިއެންމެންވެސް އީމާންވީކަމުގަިއ  رسول زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمދަންނައެވ
 ށް އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންވުމުންނެވެ. ކަން ތެދުކޮ رسولބެލެވޭނީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ 

ކަށަވަރު ހިއްެޕވީމެވެ. )ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عهدގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  بىن إسرائيلހަމަކަށަވަރުން  (70)
އެއްކައުވަންތަުކރުމަށާއި އަުމރާ ނަހީއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުެގ މައްޗަށެވެ.( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނގެގާަތްށ 

 ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންެނވި  رسولނުއެދޭ ކަމަކާިއގެްނ  ىواى نفسން ފޮނުއްވީމެވެ. )ދެންފަހެ( އެމީހުންެގ  رسول
 قتلއާ  رسولކަން ދޮގުކުރެެއވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކު އެ  رسولގެ  رسولކޮންމެހިނދެއްގައި ޭއގެ އެއްބަަޔކު އެ 

 ކުރެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  .ީއަދި އެމީހުްނ ހީުކރ      = ްެއްއ  َباَلء -އެއް  إمتحانއެއްވެސ

 ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.      =  ްحقّ އާއިމެދު އަނިދރިެވ އަިދ ތެދުމަގުްނ ކަނުެވ އަިދ  حقّ ދެން އެމީހުނ 

  ކަލިމައެްއ އެހުމުްނ މުޅިން ބީރުެވއްޖެއެވެ.      = ްަލއްވައިފިެއވެ. توبةއެމީހުންނަށް  الّلوދެނ 

      =  .ެދެން އަލުންވެސް ކަނުވެ ީބރުވެއްޖެެއވ      =  .ްއެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުނ 

     =  ިބައްލަވާވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلوއަދ        = .ްއެމީހުން އެކުރާ ކަންތައްަތކަށ 

      =  އެވެ. يقٌنހަމަކަށަަވރުްނ ބުނިމީހުްނ ކާފަުރވެއްޖެކަްނ     = 

 އެއީ. تعاَل الّلوހަމަކަށަވަރުްނ        = ِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުްނ  مرمي
َ

 އެވެ.( عيسىއެވެ. ) ادل

      =  ި( ވިާދޅުވިއެވެ. الّسالمعليو )َمِسْيُح يعىن: عيسى އަދ       =  ޭންނޭވެ بىن إسرائيلއ! 

      =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާެށވެ. الّلوކަލޭމެނ!       =  ެَربُّ އެއީ އަހުރެންނާއި އަދި ކަލޭމެންގ 

 ކަމުގައިވާ.        =  ުދަންނައެވެ މީހާއެކުރާ شريكއަށް  الّلوއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއމީހަކ(!)  

       =  ްކުރެއްވިއެވެ. حرامއެމީހެއްގެަމއްޗަށް  تعاَل الّلوފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ     = .ެސުވަރުގ 

     =   .ެއަދި އެމީހާ އޮންނާނެތަނަކީ ނަރަަކެއވ      =  އަދި އަނިޔާވެރިންނަްށ

  ނުވެއެވެ.     =  ްވެރިައކު. نصرއެއްވެސ        = ހަމަކަށަވަރުން ބުނިމީހުްނ

  ކާފަރުވެއްޖެެއވެ.       =  އެއީ ތިނެއްގެ ތިްނވަނައެވެ. الّلوހަމަކަަށވަރުްނ        = 

  އެްއ ނުވެެއވެ. إل وއަދި އެްއވެްސ      ެالّلوމެނުވީ. އެީއ  އަކު  إل و=  ަހމަ އެއްަކއުވަންަތ އެންމ 

 އެވެ.        = )ްނުހުއްޓައިފިއްޔާ އަދި އެީމހުން )އެފަަދ ބަްސބުނުމުނ.     = 
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 އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީން.         = .ެހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުންނަށް ޖެހޭނެެއވ

  އެމީހުންެގ ެތރެއިން.=    ބީހޭނެއެވެ.    =    އެއް. عذابވޭންދެނިިވ   

    = ނުާވނޭހެއްޔެވެ؟  رجوعނުވާނޭެހއްޔެވެ؟  توبةއެމީހުްނ ފަެހ       = އަށް. حضرةެގ  الّلو 

       =   ގަިއ ފާފަފުއްސެވުމަށް ނޭދޭޭނ ބާވައެވެ؟  حضرةއަދި އެމީހުްނ އެަކލާނެގ    

       = ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަިދ  الّلوއަިދ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެްއ  عقوبةެއއް  إمتحانއަދި އެީމހުން ހީކުީރ އެމީހުންނަށް )އެކަމުެގ ސަބަުބން( އެްއވެްސ  (71)

އެއް( ނުއިވޭނޭގޮތުްނ  كلمةމަގުން ކަނުވެ އަނދިރިވެ )ތެދުމަގުގެ  حقّ ނާންނާނެކަމަށެވެ. ފަހެ އެމީހުން 

ގޮތުން( ވެއްޖެއެވެ. ދެން އަލުންވެސް )ތިމަންރަްސކަލާނގެ އޯގާވަންތަކަމުން(  َمْعَنِوىބީރުބަޔަކުކަމުގަިއ )

ލެއްވީެމވެ. ދެްނ އަލުންެވސް އޭގެތެެރިއން ގިނަމީހުްނ ކަނުެވ ީބރުވެއްޖެެއވެ. )ތެދުމަގަކަްށ  توبةއެމީހުންނަށް 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلوބަހެްއ ނުއެހިެއވެ.( އަދި އެމީހުން ެއކުާރ ކަންަތއް  حقّ ނުބަލައި 

ނުންވެްސ  يقٌن( ބުނިމީހުން ގެފާނޭ عيسىޭއ ) اَْلَمِسْيحُ ެގ ދަރިަކލުން  مرميއެއީ  الّلوހަމަކަށަވަރުްނ  (72)

ންނޭވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ައިދ  بين إسرائيل( ވިދާުޅވިއެވެ. އޭ عليو الّسالم) اَْلَمِسْيُح  يعىن: عيسىކާފަރުވެއްޖެެއވެ. އަދި 

ކޮށްފިމީާހ  شريكއަށް  الّلوއަށް ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާށެވެ. ހަމަކަށަަވރުން  الّلوކަމުގައިވާ  َربُّ ކަލޭމެންގެވެސް 

ދުވަހުން ގޮސް އޮންނާޭނ  قيامةުކރެއްވިެއވެ. އަިދ އޭނާ  حرامސުވަުރގެ  الّلو)ދަންނައެވެ.( ފަހެ އެމީހާެގ މައްޗަްށ 

 ެވިރއެއް ނުެވއެވެ. نصرތަނަކީ ނަރަކަެއވެ. އަދި އަނިޔާެވރިންނަށް އެްއވެސް 

އެއީ  الّلوދެކޭ ގޮތުގައި  ِفْرقَ ةއިންގެ ބައެއް  نصارى)އެއީ ތިނެއްގެެތރެއިން ތިންވަނަެއވެ.  الّلوހަމަކަށަވަރުން  (73)

ވެްސ ވެެއވެ.( އަިދ ހަަމ  ِفْرقَ ةގެފާނެވެ. އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަްށ ބުާނ  مرميއާިއ  عيسى عليو الّسالمއާިއ  ُسْبَحانَ ُو َوتَ َعاَل= 

އެވެ.( އަދި އެމީހުން އެބުާނ ބަސްބުނުމުްނ  الّلوއެއް ނުެވއެވެ. )އެއީ  إل وއެއްމެނުވީ އެހެން ެއއްވެސް  إل وއެންމެ 
އެމީހުްނ އެީއ ކާަފރުންަކމުގައި ެބލެވޭނެެއވެ.( އެީމހުންގެތެރެއިްނ ކާަފރުީވ (އެމީހުން ހުއްޓައިުނލިއްާޔ  

 އެއް ޖެހޭނެަކން ކަށަވަެރވެ.  عذابމިސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަަވރުން ވޭންދެނިިވ 

ގަިއ  حضرةއަދި އެކަލާނގެ  ؟ނުވާނެ ބާވައެވެ رجوعއަށް  حضرةއެކަލާނގެ ވެ  توبةއަށް  الّلوއެމީހުން ފަހެ  (74)
 ލެއްވުްނ ބޮޑުކަލާނެގއެވެ. رمحةއީ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلوފާފަފުއްސެވުމަށް ނުދަންނަވާނެ ބާަވއެވެ. އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ިނުވެއެވެ. اَْلَمِسْيحُ ގެ ދަރިަކލުން  َمْرميَُ އަދ     = ބޭކަލަކުކަމުަގިއ  رسول

     މެނުވީ.    = .ާހަމަކަށަވަރުން އެަކލޭގެާފނުންގެ ކުރިން ވޭިތވެގޮސްފައިވ      = رسول 

 ން.    =  .ެއެކެވެ. صّديَقةއެކަލޭގެފާނުންގެ މަންމާފުޅަކީ ތެދުވެރި ބޭކަނބަެލކެވ   

       =.ެއެދެމައިކަނބަލުންވެްސ ކާނާ ަފރިއްކުޅުއްވާކަުމގައި ވިއެވ    =  ކަލޭގެފާުނ

 !ނިކަންދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ        = ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދަީލލުތަްއ

 ކޮށްދެއްވަނީކޮންފަދައަކުންކަން.  بيان   !.ެދެްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާށެވ =      

  = ެއނބުރިދާނީ ކޮންތާކަށްހެއްެޔވެ؟  ؟އެމީހުން ދޮގު ހަދާނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވ /   =  ކަލޭގެފާުނ

 ވިދާޅުވާށެވެ.!     ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރަނީެހއްެޔވެ؟ =      =ފިޔަވައި. الّلو    

     ްެވގެްނނުވާ ތަކެްއޗަށް.  ِمْلكُ = ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތަކެްއޗަށ     =   އެްއވެްސ

َفعَ ގެއްލުމެއް އުނދަގުެލއްވިޔަސް އަދި   އެއްދިނުންވިޔަސް.  َمن ْ    = ިއީ. الّلوއަދ          =

ނޑައެޅިގެން އަްއސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. އެއީ ކަ            = ކަލޭގެފާުނ

  އިންނެވެ.( نصارىންނާިއ  يهودى)ޭއ  !ންނޭވެ أىل كتابވިދާޅުވާށެވެ. ޭއ       ކަލޭމެްނ =

ެއއީ ަކލެއްނޫނެެވ.  عيسى عليو الّسالم !ކިއުމުގަިއ ހައްދުފަަހނަޅައި ނުދާށެވެ َمَدحَ ) !ނުުކރާށެވެ ُغُلوُّ ަގއި  دينކަލޭމެންގެ 
  ބޭކަލެކެވެ.( رسول    =   ّނޫން ކަންކަމުގައި.  حقّ ނޫންގޮތްގޮތަށް /  حق     = ްއަދި ކަލޭމެނ

 !ނުވާށެވެ تبع     = ެއާިއ / އަމިއްަލއެދުމާއި. نفس ىواىބަޔަކުމީހުންގ     = ހަމަކަަށވަރުްނ

  އެބަޔަުކ މަގުފުރެދިފައިވާ.  =  .ްމީގެުކރިނ     =  .ެއަިދ ގިނަބަޔަުކ މަގުުފރައްދާިލއެވ

    = .ިއަދި އެީމހުން މަގުފުރެދ       = .ްމަގުގެ ސީދާތަނުނ    

    = ްެލވިއްޖެއެވެ. َلْعَن ةކާފަރުވީ މީސްތަކުންނަށ        =ގެތެރެއިން. َبىن إسرائيل   
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          =( ދެބޭކަލުންގެ ދޫފުޅުމަތީން.عليهما الّسالم) عيسى بن مرميއާއި  داؤد   

    .ްެއހެން އެކަްނވީ އެމީހުްނ އުރެދުމުެގ ސަބަުބނ =          = އަދި އެމީހުްނ

 ހައްދުފަހަނަޅައި ގަންނަކަމުަގއިވީތީެއވެ.       =ެއެމީހުންވީ ނަހީނުކުރާކަމުގައެވ   

       = ިُمْنَكراةއެމީހުން އެކުރ .    .ެހަމަކަށަަވރުން ނުބައިެވގެންވެެއވ =    

   = .ްއެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީކަންތައްތައ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ِسْيحގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي (75)
َ

ބޭކަލަކުކަުމގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ. ެއއީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  رسولއެއީ ހަމަ  ادل

يْ َق ةއެކެވެ. އަދި އެަކލޭގެާފނުންގެ މަންމާފުޅަކީ ތެދުވެިރ ބޭކަނބަލެެކވެ.  رسولންފަދަ  رسولކުރީ ިއސްވެދިަޔ   ِصدّْ

 دليلލާނެގ އެމީހުންނަްށ ( ތިމަންރަސްކަ !އެވެ رسول الّلوއެކެވެ. އެދެމަިއކަނބަލުންވެްސ ކާާނ ފަރިްއކުޅުއްވައެވެ. )ޭއ 

ދެްނ އެބައިީމހުން ޮދގުހަދަމުންދާޮގްތ  !ތައް ބަޔާންކޮށްދެްއވާގޮްތ ނިކަްނ ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިަގންނަވާށެވެ

ަް އެނބުރިދާގޮތ)   !ނިކަން ދެެކވަޑައިގަންނަވާެށވެ (

ަކލޭެމންނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނދަގުެލްއ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّلو)އޭ  (76)

ފިޔަވަިއ ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރަނީެހއްޔެވެ؟  الّلوނުދޭތަކެއްޗަށް އަިދ މަންފާއެއްވެްސ ކަލޭމެންނަށް ނުޭދ ތަެކއްޗަށް 

 އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. الّلوއަދި 

 حقّ ގައި ެއއްވެސް  ِدْينُ ( ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ !އިންނޭވެ نصارىންނާއި  دىيهو )ޭއ  !ންނޭވެ َأْىُل ِكَتابއޭ  (77)

އެއްނޫނެެވ.  الّلو( އަީކ عليو الّسالم) عيسى) !ކިއުމުަގއި ހައްދުފަހަނަޅައިގެްނ ނުދާށެވެ َمَدحَ ) !ނުކުރާެށވެ ُغُلوُّ  އެއްނެތި

ގޮތަކީ އެީއެއވެ.( އަދި މީގެުކރިން ހަމަކަަށވަރުން މަގުުފރެދިފައިާވ  حقّ ބޭކަލެކެވެ.  رسولފޮނުއްިވ  الّلوއެއީ ހަމަ 

ވީ(  تبعއަިދ އެމީހުްނ )އެމީހުންާނ  !ނުވާށެވެ تبعއާިއ އެީމހުންެގ އަމިްއލަ އެދުމާއި ަކލޭެމން  ىواى نفسބަޔަކުގެ 
 އެވެ. އެތައްބަޔަކު ަމގުފުރެއްދިެއވެ. އަދި އެމީހުން އަިމއްލައަްށވަނީ ސީދާމަގުން ފުރެދިފަ

ލެވިއްޖެއެވެ.  لعنةންނަށް  بىن إسرائيلއާއި ދެބޭަކލުންގެ ދޫުފޅުމަތީން  عيسى عليو الّسالمއާއި  داؤد عليو الّسالم (78)
 އެއީ އެމީހުްނގެ ުއރެދުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަިދ އެމީހުްނ ހައްުދފަހަނަޅައިގަތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ނަހީނުކުރާބަޔަުކ ކަމުގަެއވެ.  ُمْنَكَراةން ުހއްޓައިނުާލ އަިދ އެހެންީމހުންކުާރ  ُمْنَكَراةއެމީހުންވީ އެމީހުންކުާރ  (79)
 އެވެ. يقٌنހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ކުރާކަމުަގއި ެއވީ ކަންތަަކކީ ނުބަިއެވގެންވާ ކަންތައްަތއްކަން 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     .ީއެމީހުންގެތެެރއިން ގިނަމީހުން ކަލޭގެފާނުދެކެވަޑަިއގަންނަވާނ =     

  =   ެއކާފަރުންނީ ތިމާމެންެގ ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ަބަލިއ ކުރާތީެއވެ.  َوالَيَ ةކާފަރުީވ މީސްތަކުންާނ(

  ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިެވގެންވެއެވެ. =  އެމީހުންނަށް ސަަހރޯވެިރކަންދޭތީއެވެ.(        

  ތަްއ އެމީހުންނަްށ އިސްުކރިކަންތައްތައް. نفسއެމީހުންެގ =      =  އެީއ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ

 ގެ ކޯާފލެއްވުމެވެ. الّلو      ްނޑައެޅިެގނ   ގައި. عذاب= އަދި ކަ    =  އެމީހުްނ

 ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގައެވެ.    =  .ައެމީުހންވީނަމ     =އަްށ  الّلو

  އީމާންވާބަޔަކުކަމުގައި.     = އާއަށާއި. نىبއަިދ          = އަިދ ެއކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެްއވުުނ

 ތަކެއްޗަށާއި.       ިنصرން އެއީ( ސަަހރޯވެިރ  مشرك=  އެމީހުންނީ )އެބަހީ ކާފަރުންނާއ 

  ނުކުީރހެވެ. إختيارވެރިންކަމުގަިއ ަބލަިއ         =.ީއަދި އެހެނެއްކަމަުކ ޭއގެގިނަމީހުންނ 

    =( .ެالّلوފާސިގުންނެވ ).ެގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ މީހުންނެވ       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

  ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.     =ތެރިކަން އެންމެގަދަބަޔަކުކަމުަގއި. عداوة   

   =( ްزلّمدއީމާންވީ މީސްތަކުންނަށ )ްގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންނަށ      =ން. يهودى  

 =  ިންނާއި( مشركކުރިމީހުންނާއި ) شريكއަދ      ކަޭލގެފާނުދެކެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.= އަިދ  

   .ިއެބަޔަކު އެންެމ ލޯބިވެތިކަްނ ބޮޑުބަޔަކުަކމުގައ  =     .ްއީމާންވީ މީސްތަކުންނަށ =
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    =.ެއެއީ ބުނާމީހުންނެވ      ީއިންނޭ. نصارى=  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަކ  

 .ީެއގޮތަކ  =     .ެއެހެނީ ހަމަކަށަަވުރން އެމީހުންގެތެެރއިންވެެއވ =         

يِسٌن=   ން. َراِىبُ ންނާއި  ِقسّْ   .ްއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ =       = އެމީހުްނ

  ކިބުރުވެރިުނވެއެވެ. ބޮޑާނުވެެއވެ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

( އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ކާފަރުންަނށް އެމީހުންެގ ސަަހރޯވެިރކަންދީ އެީމހުންީނ !ެއވެ رسول الّلو)އޭ   (80)

ވެިރ ސަަހރޯެވރިންކަމުގަިއ ހަދާތަްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނެގ  نصرތިމާމެންގެ 

ގެ ކޯާފ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ލެއްވުމެވެ. އަިދ އެމީހުްނ  الّلوތަްއ އެއިސްުކރިކަންތަްއ ނުބަިއވެގެންވެެއވެ. ެއީއ  نفس

 ަގއެވެ.  عذابދުވަހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމަ  قيامة

ާއ އަށާިއ އަިދ އެަކލޭގެފާަނށް ބާވަިއލެއްވުުނ ތަކެްއޗަށް އީމާްނވާނަަމ  نىبއަށާިއ  الّلوއަދި އެމީހުްނ  (81)

ނުުކރީހެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ  إختيارއެއްގޮތަކަށްވެްސ އެކާަފރުން އެއީ ތިމާމެންެގ ސަަހރޯެވރިންަކމުގައި ބަަލއި 

 ންނެވެ.  فاسقއެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަކީ 

ނޑައެޅިގެން ) (82) ތެރިކަްނ  عداوةއަށް( އީމާްނވެގެންާވ މީސްތަކުންނަްށ  زلّمد صّلى الّلو عليو وسّلمކަ

ންކަމުގަިއ ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ. އަިދ އީމާްނީވ  ُمْشركންނާއި އަދި  يهودىއެންމެގަދަވެގެންވަީނ 

 نصارىމީސްތަކުންނަށް އެންމެވެސް ލޯބިވެތިވުން ގާތްބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ ތިމާމެންނީ 

يِسٌنއިންނޭ ބުނާމީހުންނެވެ. ެއހެން ެއވީ އެމީހުންގެތެޭރގަިއ  يِسٌنމައެވެ. )ން ތިބީ َراِىبُ ންނާއި  ِقسّْ  َعاملُِ އަކީ:  ِقسّْ

ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ/ މީސްތަކުންނަށް އުގަންަނއިދޭ މީހުންނެެވ.  حقّ ވާމީހުންނެވެ.  تَ َبعَ ންނާއި، އަޅުވެރިންނާ 

ْفِسًْن ންނަކީ ފައްޅިހަދައިގެން އަޅުކަންކުރަންގޮސްތިޭބ އަޅުެވިރންނެވެ.( =  َراىب  = زُْبَدُة الت َّ

ންފަދައިން( މީސްތަކުންގެމައްޗަށް ކިބުުރވެިރވެ ބޮޑާެވ  يهودىރުން އެމީހުން )އަދި ހަމަކަށަވަ  
 ވެރިވާެނއެވެ. تَ َواُضعُ  ؟ނުގަންނާނެއެވެ. އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ
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      =  .ާއަދި އެމީހުން އަހައިިފއްޔ          = އާއަށް ބާވައިލެއްވުނުތަކެިތ  رسول

   (قرآن)   =  ުެދެކވަޑައިގަންނަވާނީ.އެމީހުންެގލޯތަްއ ަކލޭގެފާނ     =  ަކރުަނ

 ފުރިގެންފައިބާތީއެވެ. ޮއހޭތީއެވެ.         = ّގެތެރެއިން އެމީހުންނަށް އެނގުނުތަކެތީެގ  حق

 އެީމހުން ބުނެެއވެ.  =  ސަބަބުން.   =  ެއަޅަމެްނ  !ެއވެ َربّއޭ އަޅަމެންގ

  ވެ.އެއީމާންވެއްޖައީމު     = ެފަެހ އަޅަމެން ލިއުްއާވނދޭވ!         = ހެިކވެރިންނާއިެއުކ

وسّلم) عليه الّله صّلى  ގެމީހުންނާއިއެކު.(  أّمـةެގ  محّمد          =  ްއަްށ  الّله އަދި އަހުރެމެނ

 އީމާންނުވާންވީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟           =  ިަންށ  އަހުެރމެން ގެތެރެއި حقّއަދ

 އައިތަކެއްޗަށާއި.     = ިދަހިެވތިވަނީ.  އަހުެރމެން  އަދ       = ެَربّންެގ އަހުެރމ 

 ެވއްދެވުމަށެވެ.   އަހުރެމެން          = މީހުންނާއިއެކު. صالح       =  ފަެހ

 ދެއްވައިފިއެވެ. ثوابއެމީހުންނަށް  تعالى الّله      = .ްއެމީހުން އެބުނިއެތީެގސަބަބުނ    =  

 ބަގީޗާތަކަކަްށ            =  ދަށުްނ އާރުަތއް ދެމޭ.އެތަންތާނެގ        =  އެީމހުްނ

  . حالއެތާދެމިތިބޭ   = .ީއަިދ ެއއ        =  ެއވެ. جزاءތެރިްނެގ  إْحسان 

   =  .ްއަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުނ        =  ްތިމަންރަްސކަލާނެގ  އަިދ އެމީހުނ

 އާޔަތްތައް ޮދގުކުރި.     =   .ީއެމީހުްނ ެއއ        =  .ެނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވ 

      = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!    =  ްނުކުރާށެވެ َحَرامކަލޭމެނ !    

  ރަނގަޅުތަކެތި. =      =  ކޮށްދެއްވި. حاللަނށް ންކަލޭމެ الّله         އަިދ ކަލޭމެްނ

   ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ!       =  ިލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ.  الّلهއަދ      = 

 ! އަިދ ަކލޭމެން ާކށެވެ =  ހައްދުފަހަނަޅައިދާމީހުންނަށް.         = ަކލޭމެނަށް ެދްއިވ  الّله

 ރިޒުގުން.       = ރަނގަޅުތަކެތި. حالل      =  ްއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّلهއަިދ ކަލޭމެނ ! 

   =.ީއެކަލާނގެއ        =  .ެކަލޭމެން އެަކލާނގެއަްށ އީމާންވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 

وسّلمއާގެމައްޗަށް )އެބަހީ:  رسول އަދި (83) عليه الّله صّلى ގެމައްޗަށް( ބާވައިލެްއވުނު ތަކެތި އެމީހުްނ  محّمد

ގެެތރެއިްނ އެމީހުންނަށް އެނގުނުތަކެތީެގ ސަބަބުން އެމީހުްނެގ  حقّއަހައިފިއްާޔ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ 

ވެ. އެއަޅަމެން ތެދުކޮށްފީމު !އެވެ ربّލޯތަކުން ކަރުަނ ފުރިގެންފައިބާީތއެވެ. އެމީހުން ދަންނަަވއެވެ. އޭއަޅަމެންގެ 

وسّلمއީމާންވެއްޖައީމެވެ. ފަެހ ހެިކވެރިންނާެއކު އަޅަމެން ލިއުްއާވނދޭވެ! )އެބަީހ  عليه الّله صّلى  أّمـةެގ  محّمد

 ތަކަށް ެހކިދޭނޭ މީހުންނެވެ.(  أّمـةދުވަހުން އެހެން  قيامةގެތެރޭގަިއ އަޅަމެންވެސް ލައްވާނޭދވެ! / އެީއ 

 ެَنَجاِشىކަަރއިން އެތާނެގ ރަްސގެފާނު  َحْبشތްވެގެންމިދަީނ މިާއޔަތްތަކުގަިއ އިާޝރަ !)ދަންނައެވ 

 ِقسِّيِسينގެ ައރިހަްށ ައއި  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمާއއިއެުކ އެރަށުްނ  جعفربنأبىطالبފޮނުއްވައިގެްނ ނުވަތަ 

ވިދާޅުވެދެއްވީމާ އެބޭކަލުން އީމާންެވ  قرآنއާ  رسولންގެ ވާހަކައެވެ. ފަހެ އެޭބކަލުންނަށް މާތްވެގެްނވާ  رَاِهبُންނާއި 

އަށް ބިރުން އެބޭކަލުންެގ ލޯަތއް ކަރުނައިން ުފރިގެން ަސއިލު ހެދުން ވާހަަކއެވެ.  الّلهރަނގަޅަށް ފާޅުވީމާ  حقّ

ّلهالެވެގންވެއެވެ.( އަދިެވސް އެބޭަކލުން ދެންނެިވކަމުގަިއ  بيانގައިެވސް  تفسيرالطبرىއާއި  تفسيرގެ  إبنكثيرމިވާހަކަ 
 ކުރެއްވިެއވެ. وحى

މެން އީމާން ުނވާންީވ އަުހރެމެްނގާތަށް ައއިތަކެއްޗަްށ އަހުރެގެތެެރއިން  حقّއަށާިއ އަިދ  الّله (84)

މާތްމީހުންގެ ެތރެައްށ  صالحމެްނ އަހުރެ ربّމެންގެ ައހުރެ މެން ދަހިވެިތވަނީ އަުހރެކިއެއްވެގެްނހެއްޔެވެ؟ އަދި 

 ންނެވެ.(  إصحابއާއި އެަކލޭގެފާނުންގެ  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمވެއްދެވުމަށެވެ. )އެމާްތ މީހުންނަކީ 

تعالىދެންފަހެ އެމީހުްނ އެބުނިބުނުމުގެސަބަބުން  (85) ދެއްވައިފިއެވެ. ެއއީ އެތަންތާނެގ  ثوابއެމީހުްނނަށް  الّله

 ، ތެރިންގެ ަދރުމަޔަކީ إحسانއެމީހުްނ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ. އަދި  ނގައިސުަވރުގެތަެކވެ. އެތަންތާ ދަށުން އާރުތައްދެމޭ

 ޖަޒާއަކީ އެއީެއވެ. 

( އެީއ !އަދި ކާފަރުެވ އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ޮދގުކުރި މީސްަތކުން )ދަންނައެވެ (86)

ނޑައެޅިގެން ނަރަކައިެގ އެުކވެރިންނެވެ.   ކަ

تعالى !އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެއޭ  (87) ކޮށްދެއްވި ރަނގަޅުތަކެތި ަކލޭމެްނ  حاللކަލޭމެންނަްށ  الّله

ައދި ކަލޭމެްނ އެތަކެީތގަިއ )ބޭނުންކުރުުމގައި(  !ތަކެިތކަމުގަިއ ނުހަދާށެވެ حرام)އަމިއްލައަށް( 

ނޑުގެ އާެގ  رسولނެގ އާިއ އެަކލާ الّله)ކޮންމެކަމެްއވެްސ  !ހައްދުފަހަނަޅައިގެންވެްސ ނުދާށެވެ  ިގއުގަ

 الّله( އެހެީނ ހަމަކަށަވަރުްނ ހައްދުަފހަނަޅައިގެންދާމީހުންނަށް !އަިދ އިތުުރ ނުުކރާށެވެ !ތެރޭގައިބަަހއްޓާށެވެ

 ލޯބިވެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ. 

 الّلهއަިދ ަކލޭމެން  !ރަނަގޅުތަކެތި ކަލޭމެންކާށެވެ حاللނަށް ދެއްިވ ރިޒުގުގެެތރެއިން ންަކލޭމެ الّلهއަދި  (88)

ނޑައެޅިގެްނ  !ވެިރވާށެވެ تقوىއަށް  އެކަލާނގެީއ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އީމާންވާ ަކލާނގެެއވެ. )ކަލޭމެންނަީކ ކަ
 އެކަލާނެގ ތެދުކޮށްގެން ތިބިމީހުންެނވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
     =  ނުދެއްވައެވެ. عقوبةަކލޭމެން ނުިހއްޕަވަެއވެ. /  الّله            =  ަކލޭމެންެގ

ންގެ ތެޭރަގިއ  عربىކަމެއްނެތިކުރާ ުހވަޔަކުން )މިއީ  يقينއެއްނެތި / ހިތުގެ  قصدހުވައިތަކުގެެތރެއިން ެއއްވެސް 
 ގިނަކަމެކެވެ.(       =  / .ެعقوبةއަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ިހއްޕަވައެވ 

 ދެއްވައެވެ.         =  ކޮްށގެްނ ކުާރ ހުވައިން  قصدކޮށް  عزمކަލޭމެްނ ހިތުަގިއ      =

  ދިނުމެެވ. ُمد ކާންދިނުމެވެ.  =   އަކީ. َكفَّارةފަހެ ޭއގެ    =  .ްދިހަމީސްކީނުންނަށ  

        =  .ްކަލޭމެްނ ކާންދޭ މެދުމިނުއެއްަޗުކނ    =   ެވެރިންނަށް. أهلަކލޭމެންގ  

   = .ެނުވަތަ އެމީހުން )ިދހަމިސްކީނުން(  ިނވައިކޮްށދިނުމެވެ. / އެމީހުންނަށް ހެދުންދިނުމެވ     

 =  ).ެނުވަތަ ކަނދުރާއެްއ މިނިވަންުކރުމެވެ. )އެބަީހ ައޅަކު މިނިވަންކުރުމެވ      =  ަފެހ

  ނުލިބިއްޖެމީހާ / ނުފެނިއްޖެމީހާ.      =  .ެފަހެ )އެމީހާ( ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުމެވ   =  

  އެއީ.    =  ެެއވެ. َكفَّارةަކލޭމެންގެ ހުވައިތަުކގ       =  .ާކަލޭމެން ހުވައިކޮށްިފއްޔ 

      =  ެއެބަީހ ުހވައިުކރުން އަަވްސ  !އަިދ ކަލޭމެންެގ ުހވައިތަްއ ރަްއކާތެރިުކރާށެވ(
  (!ދޭށެވެ َكفَّارة/ ެކންސަލްކޮށްލަންޖެހިއްެޖއްޔާ  !ނުވާށެވެ خالف/ އަިދ ުހވައެއްކޮށްިފއްޔާ  !ނުކުރާށެވެ   

 އެފަދައިން. =      = ނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ.ންކަލޭމެ الّله    = .ްއެކަލާނގެ އާޔަތްތައ 

        =  ްކުރޭތޯ. شكرކަލޭމެނ      = ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!  

            =  ިހަަމކަށަވަރުްނ ބަނގުާރޔާއި ޖުވާކުޅުމާއ      =  ިާއިއ  ُنُصبُއަދ

 )އަޅުކަންކުރުމަށް ބަަހއްޓާފައިާވ ބުދާއި(    =  ެވަރުަބލަންގެންގުޭޅ އަދި ފާލުެބލުމާިއ )ނަސީބުގ

ނޑިޔާއި( މިތަކެތިވާކަން ކަށަވަ   ރީ ދުނިދަ   = .ެހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތިކަމުގައެވ          =  

 ގެތެރެއިންވާ  عملއާގެ  شيطان       = ެއެކަންކަމާ ގާްތ  !ފަހެ ކަލޭެމން އެކަންކަމުން ދުރުެވގަންނާށެވ

  !ނުވާށެވެ     =  .ެަކލޭމެނަށް ކާމިޔާބުެވނަސީބުލިބޭތޯއެވ           = شيطان 

 ކަލޭމެންެގ މެދުގަިއ އުފެއްދުމަށެވެ. )މެދުެވރިކުުރވުމަށެވެ.(  =    އާ އެދޭކަންކަަށވަރީ.   

     =  ތެރިކަމާިއ ރުޅިވެރިކަން. عداوة       =  .ިބަނގުަރލާިއ ޖުވާކުޅުމުގައ  

 =  .އަިދ އެޮސރު ކަލޭމެްނ ދުރުކޮްށ ުހއްޓުވުމަށެެވ       =   ން. ِذكرُެގ  الّله    
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   = .ިއަދި ނަމާދުންނާއ        =  ކަލޭމެން ަފހެ އެކަންކަމުން ހުއްޓާލާޫނހެއްޔެވެ؟ 

     =  ްއަށް ކިޔަމަންތެިރވާެށވެ الّلهއަިދ ކަލޭމެނ !      =  ްرسولއަދި ކަލޭމެނ 

 ! އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ    = ެއަދި ކަލޭމެްނ ބިރުވެތިވާެށވ!        =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

 )ބަސްނާހާ( އެނބުިރ ފުަރގަސްދީފިކަމުގައިިވޔަސް.     = ެފަެހ ަކލޭމެްނ ދަންނާށެވ !       

    =  ެއާގެމައްޗަށް އޮްނނާނެކަންކަށަވަރީ. رسولތިމަން ރަސްކަލާނގ          = بيان 

 ވެގެންާވގޮތުގަިއ އިްއވައިިދނުމެވެ. بيانވެގެންވާ އިއްަވއިދިނުމެވެ.  / 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަމެއްނެިތ  يقينއެއްނެތި ހިތުގެ  قصدުހވައިުކރުމުގައި ެއއްެވސް  ކަލޭމެން( !މީސްތަކުންނޭވެ )އޭ  (89)

ންގެެތރޭގަިއ ެއއީ ވަރަށްގިަނ  َعَرِبىއެވެ.  َلْغوނުދެއްވަެއވެ. )އެީއ  عقوبةނަށް ންަކލޭމެ الّلهކަލޭމެން ުކރާ ހުވަޔަްށ 
ގައިކުާރ ުހވައިްނ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ  قصدކޮްށ ހަަމ  عزمކަމެކެވެ.( އަިދ އެހެެނއްކަމަުކ ކަލޭމެްނ ހިތުަގއި 

މީހުްނ  عامّއަީކ ދިަހ މިްސކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވެ. ެއީއ އެތަނެއްެގ  ހިއްޕަވަެއވެ. އެބަީހ: އެފަދަ ހުވައިެގ ަކއްފާރާ 
ކައިއުޅޭ މެދުމިނެއްެގ ކާނާއަކުންނެވެ. ުނވަތަ އެީމހުންނަށް )ދިހަމީހުންނަށް( ހެދުން ދިނުމެވެ. ނުވަަތ އަޅަުކ 

ރޯަދހިފުމެވެ. ެއއީ ކަލޭމެންެގ މިނިވަންކުރުމެވެ. ދެންފަެހ ެއއިން އެއްވެްސކަމެްއ ކުެރވޭފަދައެއްނެތްމީހާ ތިންުދވަުހ 
)ހުވަެއއްކޮށްފިއްޔާ އެާޔ  !އެވެ. ކަލޭމެން ހުަވއިކޮށްފިއްޔާ ކަލޭމެްނ ހުވަޔަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ كّفارةހުވައިތަކުެގ 

/ އަދި ހުަވއިކުރުމަްށ  !ދޭންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި އެަކމަށް ފަރުވާކުޑަނުކުރާށެވެ كّفارة( އަދި !ނުވާށެވެ خالف
تعالى !ުނގަންނާށެވެ އަވަސްވެ ކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ. އެީއ  بيانނަށް ންއެކަލާނގެ އާޔަތްަތއް ކަލޭމެ الّله
 އުއްމީދުގައެވެ. أّميدކުރުމުެގ  شكرކުރޭތޯެއވެ. / ނުވަަތ ކަލޭމެްނ  شكرކަލޭމެން 

 ެبيانފޮތްތަކުގަިއ  فقهފޮތްތަކާިއ  حديثވާަހކަތައް  تفصيلގެ ިދގު  كّفارةުހވައިެގ ވައްތަރުތަާކއި  !ދަންނައެވ 

 . إنشاءالّلهކޮށްދޭހުށީމެވެ.  بيانިލބުނީމާ އެބައި އަިދ  فرصةއެއްނޫނެވެ. ެއ  فرصةވެގެންވެެއވެ. މިއީ އަިދ އެކަމުެގ 

)އެަބީހ ރާބުއިާމއި( ޖުާވކުޅުމާއި އަޅުކަންުކރުމަްށ  އާއި ބަނުގރާ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (91)
އެބަހީ އެއަށް އަޅުކަންކުރުމާއި( ނަސީބުގެ ވަރުަބލަން ފާލުބެލުމާިއ  –ބަހައްޓާފައިވާ ހިލަތަކާިއ )ބުދުތަކާއި 

ނޑިލައިގެން ފާލުެބލުމާއި( ިމ އެންމެަހއި ކަންތައްަތއްވާކަންކަށަަވރީ ހަޑިމުޑުދާރު ނަޖިސްކަމުަގއެ ވެ. އެީއ )ދުނިދަ
އެއީ ަކލޭމެނަށް ކާމިޔާބުެވ  !ގެތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ. ފަހެ އެކަންކަމުން ކަލޭމެން ދުރުވެގަންނާެށވެ عملއާގެ  شيطان
 ގަެއވެ.  أّميدލިބިގަތުމުގެ  نصيب

ށެވެ. ންގެ( މެދުގައި އުފެއްދުމަ مؤمنތެރިކަމާއި ރުޅިެވރިކަން ަކލޭމެން ) عداوةއާ އެދޭކަންކަށަވަރީ  شيطان (91)
 الّلهންނާއި  ِذْكرُެގ  الّلهމެދުވެރިކުުރވުމަށެވެ. ެއއީ ރަާލއި ޖުާވެގ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެޮސުރ އެދެނީ 

ހަނދާންކުރުމުންނާއި އަދި ނަމާދުުކރުމުން ަކލޭމެން މަނާކޮށް ދުރުކުރުމަށެވެ. ކަލޭމެން ފަހެ ިމކަންކަންކުރުުމްނ 
 ހުއްޓޭނޭހެއްެޔވެ؟ ހުއްޓަިއލާށެވެ!

އަިދ ކަލޭެމްނ  !އާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ رسولއަދި ަކލޭމެން  !އަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން  (92)
އަދި ަކލޭމެން )ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަމުރާިއ  !ވެދާނޭކަމަށް( ބިރުވެތިާވށެވެ خالفފުޅުތަކާއި  امر)އެކަލާނގެ 

އާެގ  رسولތިމަންރަސްަކލާނގެ  !ްސ ަކލޭމެން ދަންނާށެވެނަހީއަށް ކިޔަމަންނުވެ( އެނބުިރ ފުރަގަސްދީފިނަމަވެ
 މައްޗަށް އޮންނާނެކަން ކަށަވަީރ ބަޔާންެވގެންވާގޮތުަގއި ިއއްވަިއދިނުމެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ެއީމާންވީ މީސްތަކުންގެަމއްޗަކަށް ނުެވއެވ         =  އަިދ

عملއެމީހުން   އެްއވެސްކުށެއް. އެއްވެސް ފާަފއެއް. =   ކުރި. صالح     =   އެމީުހްނ

 ރަހަލިިބގަތް ެއއްޗަކުން. / އެމީހުްނ ބުއިެއއްޗަކުން.     =  ވެރިެވއްޖެއްޔާ. تقوىއެމީހުްނ   

 އަިދ އެމީހުްނ އީމާންވެ. =         =  ކޮށް. صالحعملއަިދ އެމީހުްނ      = 

  ބިުރވެތިެވ އަދި އެމީހުން އީމާންވެއްޖެއްޔާ. –ެވރިެވ  تقوىދެން އެމީހުން      =   ދެްނ

 ތެރިެވއްޖެއްޔާ. إحسانވެިރވެ އަދި އެމީހުން  تقوىއެމީހުން           =  ިإحسانއަދ 

 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ. الّلهތެރިންނަށް       = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ !    

   =  ްކުަރއްވާނެއެވެ. إمتحانކަލޭމެން  الّلهހަމަކަށަވަރުނ       =  .ްޝިކާރަިއގެ ބައެއްަތކެތީނ

  ) އެީއ  ޅައެްއޗެއްާސއި ބިހެވެ.(-ބަެއއްގޮތްގޮތުން ޝިކާރަކުރުުމގެ     =  އެތަކެިތ

  ކަލޭމެންގެއަތްތަކުން ލިބިގަންނަ    = .ިއަދި ކަލޭމެންގެ ލޮންސިތަކުންނާއ      = الّله 

 ދެނެވޮޑިގަތުން )ކަލޭމެނަށް ދެއްކެވުމަށެވެ.(        =  ގައިވާ އެކަލާނެގއަށް ބިރުވެިތވަީނ  غيب

 ކާކުކަން.      = ( ެފަހަނަޅަިއފިމީހާ.َحد ގެ  الّلهފަހ )      =  އެއަށްަފހު )އެަބހީ އެއްގަުމ

 އަށްފަހު( إمتحانކުރެއްވުުމގެ  حرامކެއޮޅުކަންކުރުން        =  ފަހެ އެީމހަކަށްުހރީ ވޭންދެނިިވ

 އެވެ. عذاب      = ެޭއ އީމާންެވއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވ !      =   ކަލޭމެްނ

  ! އެއްގަމު ޝިާކރަ ނުަމރާށެވެ     = ( ްعمرةއަށް ނުވަތަ  حجّަކލޭމެނ  )ްحالބަނދެގެންާވ إحرامއަށ 

.             = ( ްއަދި ކަލޭމެންުކރެ އެއިންއެއްެޗއ ( ގަސްދުގަިއ حالބަނދެގެްނވާ إحرام

 (!މަރައިފި މީާހ )ދަންނަެއވެ   =   ެއަކީ / އޭާނގެ އަދަބަކީ. جزاءފަެހ އޭާނގ            =  

 ُحُكمއޭެގ   =   ެގގޮތުން( ދިނުމެވެ.  كفَّارةސޫފީގެތެރެއިން އޭާނ އެމެރިަވރުެގއެއްޗެެކވެ. ) نـََعمْ

   !ކުރާށެވެ    =  ެވެރި ދެމީހުން. عدلކަލޭމެންކުރ   = ُއެއްގެގޮތުން.  َهْدى

 )ހަދިޔާއެއްެގގޮތުން(      = ުކރެވޭ( هديةއަށް  حرمގެ  مّكةއަްށ ފޯާރ ) الّلهكعبة    =  ނުވަަތ
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 ދިނުމެވެ. كّفارة     =  .ެެއއީމިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވ          =  ނުވަަތ

 އެޔާއި ހަމަހަމަާވވަރަްށ ރޯދަހިފުމެވެ.    = .ްޭއނާ ރަަހލިބިގަތުމަށ       =  އޭާނ

  ގެ( عذابކުރިކަންތަކުގެ    = عفوء  ކުރައްަވއިފިއެވެ. الّله     =  ިحكم)މ 

އެފަދަކަެމްއ އަދި އިޢާދަވެއްޖެމީހާ. )އެބަހީ  =    ބާވައިލެްއވުމުގެކުރިން( އިސްވެޮގސްފައިވާ ކަންތައްަތއް.

  ބަދަލުިހއްޕަވާނެއެވެ. الّلهފަެހ އެމީހެްއެގ ކިބައިން  =     އެއަށްފަހު ކޮށްފިމީހާ(   = 

  އީ، ގަދަފަދަވަންަތ ކަލާނެގއެވެ. الّلهއަދި     =   .ިބަަދލު ިހއްޕެވުމުގެެވރ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
عمل އީމާންވެގެން އަދި (93)  حرامވުމުގެުކރިން އެމީހުން އެބުއި ުބއިމަކުން ާރ  حرامކުރިމީހުން )ރާ  صالح

ވެރިވެ އީމާންެވ  تقوىވުމުގެކުރިން ަމރުވެފައިވާނަަމވެސް( އެމީހުްނގެ މައްޗަށް ެއއްެވސްކުށެއްނެތެވެ. އެއީ އެީމހުން 
ތެިރވެއްޖެއްޔާެއވެ.  إحسانވެިރވެ  تقوىެވރިެވ ީއމާންވެ ދެްނ  تقوىކުރިނަމަެއވެ. ދެްނ އެމީހުްނ  عملصالحއަދި 
 ލޯބިވެވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلهތެރިންނަށް  إحسانއަދި 

ަކލޭމެންގެ އަތްތަކުންނާއި ަކލޭމެންގެ ލޮންސިތަކުްނ ކަލޭމެްނ ލިބިގަންަނ  !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ (94)
އަްށ  الّلهގައި  غيبނުފެނި  الّله ، ކުރެއްވުްނ އެއީ إمتحانކަލޭމެްނ  الّلهއްގަމު ޝިާކރައިން ހަމަކަށަަވރުން އެ

އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންާވކަން އެކަލާނެގ ާމތް އަޅުތަކުންނަށް ެދއްކެވުމަށެވެ. ދެންފަހެ އެއަށްފަުހ  މީހުން ބިރުވެތިވާ
ފަެހ އެީމހަކަށް ހުީރ  !އަށްފަުހ( ދެްނ ަހއްދުފަހަނަޅައިފިމީހާ ދަންނައެވެ إمتحانވުމުެގ  حرام)އެބަހީ ިޝކާރަުކރުން 

 އެވެ.  عذابވޭންދެނިވި 

ކަލޭމެްނ  حالބަނދެގެންވާ  إحرامއަށް(  عمرةއަށް ނުވަތަ  حجّަކލޭމެން ) !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ (95)
އަދި ކަލޭމެންުކރެ ެއއިން އެްއޗެއް ހަަމގަސްތުގަިއ  !ވެެއއްގަމު ސޫފި ނުަމރާށެ !އެއްގަމު ޝިާކރަ ނުުކރާށެވެ

 كّفارةއަކީ އޭނާ އެމެރިަވރުެގ އެއްެޗއް ) عقوبـةއަކީ އޭގެ  جزاءފަހެ އޭނާގެ ެއކުށުގެ  !މަރައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

އެީއ  !ކުރާށެވެ حكمވެރި ދެހެކިން  عدلއެއްގެގޮތުން( ދިނުމެވެ. އެެއއްޗެއް މިންަވރު ުކރުމަށް ކަޭލމެންކުރެ 
އަކީ މިސްކީނުންތަކަކަްށ  كّفارةއެކެވެ. ނުވަތަ އެކަމުގެ  َهْدىއެއްގެގޮތުން ފޮނުވޭ  َهِديَـةގެފުޅަށް ފޮނުވޭ 

ކާންދިނުމެވެ. )އެއީ އޭނާ އެމެރި ިޝކާރަެއއްގެ އަގު ެއހިސާބުގައި އެވަގުުތހުރި އަގުން ައގުކޮށް، ެއއަްށާވ 
ަގއި ހުރި ވަރަކަެށވެ. ނުވަަތ އޭެގ ައގާިއ ހަމަހަމަާވވަރަްށ  مّكةއެްއޗެއްެގ އަުގ ތަކެއްޗެވެ. ނުވަަތ ެއވަގުތަުކ ެއ 

 علمތައް މިންަވރުުކރުމުގަިއ  كّفارةއެްއގެ މިންަވރަށް ދުަވހެކެވެ.( އަިދ މިއާޔަތުގައިިމވާ  ُمدّރޯދަހިފުމެވެ. )ކޮންމެ 

ތަްއ  كّفارةއަިދ ިމ  ރުްނ ުހއްޓެވެ.(ެވއެވެ. އެކަްނ ހަނދާންކު إختالفވެރިންގެމެދުގަިއ ެއކިވަުރވަުރގެ 
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ އޭނާ އެުކރި ކުށަްށ ލިޭބ  ބާވައިެލއްވުމުގެުކރިްނ(  حكمގެ ރަހަ ލިބިގަތުމަށެވެ. )އަިދ މި  عذابކަ

عفوއިސްވެގޮސްފަިއވާ ކަންތައްަތއް   إعادއައުމަށްފަހު( ދެން އެފަދަކަމަކަްށ  حكمކުރައްަވއިފިއެވެ. )ައދި މި  الّله

ީއ  الّلهއޭނާގެ ިކބައިން ބަދަލުހިއްޕަވާފާނެެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުން  الّلهފަހެ  !ވެއްޖެމީހާ އަަރއިގެންފިމީހާ )ދަންނަެއވެ
 ގަދަފަދަވަންތަ އަދި ބަަދލުހިއްެޕވުމުގެެވރި ަކލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްުކރެވިއްެޖއެވެ. حاللކަލޭމެންނަށ        = .ްނޑުގެ ިޝކާރަުކރުނ  ކަ    =  އަިދ

 އެ ކެއުމާއި.       َفعَކަލޭމެނަށްާވ  އެއްެގގޮތުން. َمنـْ    = .ިއަދި ދަުތރުވެރިންނަށާއ    

     =  ްކުރެިވއްޖެއެވެ. حرامއަދި ކަލޭމެނަށ     =  .ްއެއްގަުމ ޝިާކރަކުރުނ         

 ބަނދެގެންވާހާ ހިދެއްަގއި. إحرامކަލޭމެން  =     =  ްވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهއަދި ަކލޭމެނ ! 

       = ުކރެވޭެނ ކަލާނެގއެވެ.  َمْحَشرއަށް ަކލޭމެން  حضرةއެކަލާނގެީއ އެކަލާނެގ

  އެއްކުެރވޭނެ ކަލާނެގއެވެ.         =  ގެފުޅު( ލެއްވީ  الّلهتعالىكعبةالّله(         

 ތެރިވެގެްނވާ ގެެއވެ. )އެތަން ލެްއވީ( حرمةއެއީ   =    =  ާއެއްކަމުގައި.  ِقَوامމީސްތަކުންނަށްވ

  އެއްކަމުގައި.( أصلކުާރ  صلح)އެބަހީ: އެމީހުްނ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ކަންތައް        = ިحرمة އަދ 

  ތެރިވެގެންާވ މައްސަާރއި.    = ޭއާއި. َهِديَةއަދި ގެފުޅަށްކުރެވ      =  ާَهْدىގެފުޅަށްވ 

  އެއީ )އެކަންތައްތައް އެހެންލަްއވާފައިވަނީ( =    އާއި. جملއަޅުވާފައިވާ  َقاَلَدةއެއްގެގޮތުން ަކރުގައި 

    =  .ެަކލޭމެން ދެެނގަތުމަށެވ       =  ްހަމަކަށަަވރުނ  ދެނެވޮޑިގެންާވކަން. الّله    

            = .ިއުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތ     =   ްއީ الّلهتعالىއަދި ހަމަކަށަަވރުނ . 

       = ާކަން.ކަލާނގެުހރިހާ އެއްޗެްއ ދެނެޮވޑިގެންވ      =   ަކލޭމެްނ

  ! ދެނެގަންނާށެވެ   =  ްتعالىހަމަކަށަަވރުނ    އީ. الّله     =   ދެއްވުްނ  عقوبة

 ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެކަން.       ްއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ   އީ.  الّله   = 

ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސާވ  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ކަާލނގެއެވެ.  رحمة         = އާގެމައްޗަްށ  رسول

  )ވާޖިބުވެގެން( ުނވެއެވެ.    = (ިއއްވައިދެ رسول )ްްނ މެނުވީ.އްވުކަނ     =  ިالّلهއަދ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.    =  .ްަކލޭމެން ފާޅުކުރާހާކަެމއް / ފާޅުކޮށްކުރާާހ ކަމެއ       = 

  އަދި ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރާކަންތަކާއި.     =  ޭ( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ الّله رسول)އ! 

 ހަމަހަމަވެގެން ުނވެއެވެ.     =   .ިނުބައިެއްއޗެއްސާއި ރަނގަޅުއެއްޗެތ        =  ިއަދ

 ކުރުވިޔަސް. عجائبކަލޭގެފާނު       =  .ްނުބައިއެއްޗެތި ގިނަކަމުގެސަބަބުނ       =  ފަެހ
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  !އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلهކަލޭމެން          =  .ެއޭ ބުއްދިެވރިންނޭވ      =  

  ގަިއ / ކާމިޔާުބވޭތޯ. أّميـدކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވުމުެގ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑުގެ (96) ވެގެންވެއެވެ. ެއއީ ކަލޭމެްނ  حالل ކަލޭެމންނަށް ޝިާކރަކެއުން  އެ އަދި  ޝިކާރަުކރުމާއި ކަ

َفعَވެތިބޭމީހުން( ނަށާިއ ދަތުުރވެރިންނަށްާވ  قائم)ރަށުގަިއ  އަށް ުނވަަތ  حجّކަލޭމެްނ ) އެއްގެގޮތުންނެވެ. އަދި  َمنـْ
ވެވިގެންެވއެވެ. )އެބަީހ  حرامބަނދެގެންވާހާހިނދެއްގައި އެްއގަމު ޝިކާރަުކރުން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  إحرامއަށް(  عمرة

އެަކލާނގެީއ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهުކރެއްވިެއވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ  حرام الّلهއެކަންކަން ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ 
 ކުރެވޭެނ ކަލާނގެއެވެ.  محشرއަށް ކަލޭމެން  حضرةެގ އެކަލާނ

ْيُتالحَرام (97) އާއި ދުނިޔޭެގ އެންމެހަިއ  دينލައްވާަފއިވަނީ މީސްތަކުންގެ  الّلهއެބަީހ ގެފުޅު  كعبةކަމުގައިވާ  البـَ
 –ާއއި  َهْدىُެތރިވެގެންާވ މައްަސރާިއ ގެފުޅަށްގެނެޭވ  حرمةއެއްެޗއްކަމުގަެއވެ. އަިދ  أصلކުާރ  صلحކަންތައްތައް 

ސޫތްޕާިއ  نـََعمއަޅުވާފައިާވ  ِقاَلَدةސޫފީގެ ބާވަްތތަކާއި އަދިަކރުގައި  نـََعمْގެގޮުތގައި ގެނެވޭ  َهِديَةއެބަހީ އެތަނަށް 
 أصلްއ ަސލާމަތްކޮށްދޭ އާިއ ދުނިޔޭެގ އެންެމހަިއ ކަންތަ دينމިހުރިހާތަކެތިެވސް އެކަލާނެގ ލެްއީވ މީސްތަކުންެގ 

ތެރި މައްސަރުަތކުގައި އެއްބަޔަުކ  حرمةކަން ހުިރތަނެކެވެ.  أمانތަކެއްކަމުގައެވެ. )ގެފުޅަކީ ކޮންމެމީހަކަށް 
ހިަފއިގެންދާމީހާޔާިއ އަިދ އޭނާެގ  هدىއަނެއްބަޔަކަށް ހަނގުރާމަކޮްށ އަނިޔާުކރުން މަނާެވވިގެންެވއެވެ. އަދި ގެފުޅަށް 

ޒަމާނުއްސުރެ މީސްތަކުންެގ އާދައެވެ. އެގޮތުްނ  جاهليّـةެއއީ  !ދިމާކޮްށ އަނިޔާކޮްށ ނުހަދާށެވެއާއިވެސް  هدى
أعلمތަކެއްކަމުގައެވެ.  أصلމިކަންކަންވެފައިވަނީ މީސްތަކުްނ ސަލާމަތްކޮށްޭދ  ( އަިދ އެކަންތައްަތްއ والّله

ދެނެވޮޑިގެންވާކަްނ ކަލޭމެްނ  الّلهިތ އެގޮތުގެމަތީން ލެްއވީ ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވާހާތަކެ
ުހރިހާ ެއއްޗެްއ އަދި ުހރިާހކަމެްއ  އީتعانى للّا ރުްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަ

 އެވެ. ކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

 !ދަންނާށެވެދަވަންތަެވ ޮވޑިގެންވާ ކަލާނެގކަން ކަލޭމެން ދެއްވުން ގަދަފަ عقوبةއީ  الّلو تعاَلހަމަކަށަވަރުން  (98)
ލެއްވުންބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނެގކަންވެްސ ކަލޭމެްނ  رحمةީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلهتعالىއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ 

  !ދަންނާށެވެ

 رسولއާގެމައްޗަށް )ވާޖިބު( ވެގެންނުވެެއވެ. )އެބަހީ:  رسولކަން އިއްވަވައިދިނުންމެނުވީ  رسول (99)

ދެއްވުްނ  جزاءކަމާއިބެހޭގޮތުްނ އެަކލޭގެފާނަށް އޮތީ އިއްަވއިދިނުމެވެ. ކިޔަަމންތެރިންނަށާއި ނުިކޔަމަންތެރިންނަށް 
އަށެވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ ފައުޅުކުރާކަންަތކާިއ ައދި ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރާކަމުަގއިާވ ކަންތައްތަްއވެްސ  الّلهއޮންނާނީ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّله

ނުބަޔާ ރަނގަޅު )ނުބައިތަކެއްޗާއި ރަނގަޅުތަކެތި( އެްއަވުރ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ الّله رسولއޭ  (111)
ދެން މިހެން.....(  حاللއާއި  حرام -ނުވާނެއެވެ. )ކިޔަމަންެތރިންނާއި ނުިކޔަމަންތެރިން ކާަފރުކަާމއި އީމާންކަްނ 

އަދި ނުވަތަ ނުބައިީމހުން ގިނަކަުމްނ  –މިއެއްވެސް ެދ އެއްެޗއް ެއއްވަރުުނވާނެއެވެ. އަިދ ނުބައި ކަންތައް 
 الّلهފުޅުވިޔަސް )ނުބައި އެއީ ރަނގަޅުކަމުގަިއވާނެ އެްއގޮތެއް ުނއޮންނާނެއެވެ.( ފަެހ ކަލޭމެްނ  عجائبކަލޭގެފާނު 

 !ވެރިވާެށވެ تقوىންނަށް ކާމިޔާުބވޭތޯއެވެ. އޭ ބުއްިދެވރިންނޭވެ! ަކލޭމެން ކަލޭމެ !އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ !    = ެކަލޭމެން ސުވާލުނުުކރާށެވ!  /

  ނުއަހާ ށެވެ.  =  ެއެކިއެިކ އެްއޗެއްސާމެދު / ެއިކއެކި ކަންކަމާމެުދ ސުވާލުުނކުރާށެވ !     

  ކަލޭމެނަށް ނުަބއިވެދާނެއެވެ. =  ކަލޭމެނަށް ފާޅުވެއްޖެއްާޔވެސް )ުސވާލުެގ ޖަވާބު ފާޅުވެްއޖެއްޔާ( =

        =  .ާއަދި ކަލޭމެން އެތަކެްއޗާއި މެދު ުސވާލުކުރަްނޏ         =  قرآن 

 ބާވައިލެްއވެމުންދާ ަވގުތު.   =  .ެަކލޭމެނަށް )ެއއްޗެއްެގ ޖަވާބު( ަފއުޅުވެދާނެއެވ          

  ކުރައްވައިފިެއވެ. عفوء الّلهއެތަކެތީން  =      =  ިއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ  الّلهއަދ

   ކޯފާމަޑު ކަލާނގެެއވެ.     =.ެހަމަކަށަވަުރން އެތަކެތީން ބަަޔކުމީހުން ުސވާލުުކރިއެވ  

   = .ްކަލޭމެންެގ ުކރިނ     = .ެދެން އެމީހުން ވެއްޖެެއވ       =  

  އެތަކެއްޗަށް ކާފަރުވީަބޔަކުކަމުގައި.        = ނުލައްވަެއވެ. الّله       =    އެއްވެްސ

َرة   އެއްވިޔަސް. َسائَِبـةއެއްވިޔަސް އަދި  َبِخيـْ       =   ްެއއްވިޔަްސ ައިދ  وصيلةއަިދ އެްއވެސ

 އެއްވިޔަސް. حامى       = )ްއަދި އެހެންަނމަވެސް ކާފަރުން. )ކާަފރުވީ މީސްތަކުނ    = 

 އެމީހުން އުފައްަދއިގަންނަނީއެވެ.       = އަށް ޮދގު.  حضرةގެ  الّله      =  އަިދ

  އެމީހުންކުރެގިނަީމހުން.    =   .ެނުުކރެއެވެ. فكرުބއްދި ނުުކރެއެވ        =  ައިދ

 އެމީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ.    = ެކަލޭމެން އަންނާށެވ !          =  الّله 

  އަހަން( ބާވައިލެްއވިތަކެއްޗަށް. )އެތަކެތި      =  ިާއ  رسولއާެގ ައރިހަށާއި. ) رسولއަދ

 ވިދާޅުވާއެއްޗެްއ ައހާށާއި(     =  .ެއެމީހުްނ ުބނެއެވެ. އަުހރެމެންނަށް ފުދެއެވ       

     .ްައހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެގޮތެްއގެމަތީގައި ވަިނކޮށް އަުހރެމެންދުއްގޮތް/ ުދއްކަންތައ =    

   = ެ؟ އެމީހުްނގެ ކާބަަފއިންވިޔަްސ ހެޮޔހެއްެޔވ        =  އެއްޗެްއ ނޭނގޭބަަޔކުކަމުގައި؟

     =  .ިއަދި ތެދުމަުގ ނުލިބޭބަޔަުކކަމުގައ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޭނޭގ  حكمއެްއޗެއްެގ ( އެމާބޮުޑބޭނުމެއްނެތް) ކަލޭމެންނަށް! މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އޭ (111)
ކަލޭމެންނަްށ  حكم( އެެއއްޗެްއގެ !ނުުކރާށެވެއާާއއި ސުވާލު  رسول) !ތަކެއްޗާއިމެދު ަކލޭމެން ުސވާުލ ނުކުރާށެވެ 

ބާވައިލެއްވެމުންދާ ަވގުތު އެފަދަ ސުވާލުަތްއ  قرآنހާމަވެ ފައުޅުވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެންނަށް ނުބަޔަކަށް ވެދާނެެއވެ. ައދި 
ްށ ފައުޅުވެާދނެއެވެ. )އޭރުްނ އިުތރު ދަްއޗަކަށް/ އުނދަގުަލކަ حكمކަލޭމެން ުކރަމުންދާނަމަ ކަލޭމެނަްށ އޭެގ 

އީ ގިނަ ގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އަިދ  الّلهކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި  عفوވަނީ އެފަދަ ކަންކަން  الّلهވެދާނެއެވެ.( 
 ކޯފާމަޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. )އެބަީހ ކުއްިލއަކަށް ބަަދލު ނުިހއްޕަވާވެސް ޫދކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ.( 

 حكمލޭމެންެގ ކުރިްނ ބަަޔކުމީހުން ުސވާލުުކރިއެވެ. )ދެން އޭެގ ހަމަކަށަވަރުްނ އެފަަދ ކަންކަމާއިމެުދ ކަ  (112)

 ތައް ހާމަވުމުން( އެމީހުން އެއަށް ދެކޮޅުހަާދ ކާފަުރވީއެވެ. 

تعالى (113) َرةެއއްވެްސ   الّله އެްއވެްސ އަިދ އެއްެވްސ  وصيلةއެއްިވޔަްސ އަިދ އެްއވެްސ  َسائَِبـةއެްއ އަދި  َبِحيـْ
ން އަމިއްަލއަށް އުަފއްދާފައިާވ ނަންތަކަާކިއ  مشركޒަމާނުގައި  جاهلّيةއެއްވިޔަްސ ނުލަްއވައެވެ. )އެއީ  حامى

تعالىކަންތައްތަކެކެވެ.( އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ  ގެ މަްއޗަށްދޮގުހަދަިއގަންނަނީއެވެ. އަިދ  الّله
 ސްަނއެވެ. އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން ުބއްދި ނުުކރެއެވެ. ނުވި

  .ެَرةދަންނައެވ  خاصّއަށް  طَاُغوةއެވެ. އޭގެ ކަންފަތް ތޮރުފައިލާ ދެން އޭގެިކރު  جملއަކީ، އަންހެން  َبِحيـْ

މީާހއަށެވެ.( އެހެންީމހުން ޭއގެކިުރ ެފލުްނ މަނަލެވެ. ކަންފަތް ފަޅާލާަފިއ ހައްާޓ ލަިއ ބުދުބަ ކުރަނީއެވެ. )އެީއ ބުދާ
 އެވެ.  عالمةބެހެއްޓުމަކީ ޭއގެ 

އެވެ.  جملއެވެ. މީހާއަށް ަބއްޔެްއފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެްނ ނަދުރު ބުނެފަިއވާ  جملއަކީ: އެީއވެސް އަްނހެން  َسائَِبـة
ބޭނުންތާކުްނ  އޭތި  އަދި   ވުމާއި މިބަލިން ސަލާމަްތވެއްޖެއްާޔ )މިސާަލކަށް( ދެްނ އޭގެަމއްަޗށް ސަާވރު ނު 

 ހުއިހެއްޕުމަށް ޫދކޮށްލެވޭެނއެވެ. ފެންވެސް ބޭނުންތާކުްނ ބޯންީވއެވެ. މީހަކު ެބހިގެން ުނވާނެއެވެ. 

އެވެ. އެީއ އަންހެްނ ެއއްެޗއް ިވހައިފާ ދެްނވެސް އަންހެން އެއްެޗއް ވިހައިފިްއާޔ  جمل: އަީކވެސް އަންހެން وصيلة
 إلهއްޗަކާިއ ވިދިގެން ފިރިހެން އެްއޗެއް ިވހައިފިއްޔާ އެއީ އެީމހުންގެ އެއެތި އެއީ އެމީހުންނަށެވެ. އަންހެން އެ 

 ންތަކަށެވެ. 

ކުެރވުނީއެވެ. ދެން އޭެގ  حمايةއަކީ: އެއީ ފިރިހެން ޖަަމލެވެ. އެއަށް ދިހަަދރިން ިލބުނީމާ އޭގެ ބުރިކަށި  الحامى
އި ފެންބޮއިހެދިނަމަވެްސ މަނާނުކުރެވޭެނއެވެ. ބުރިކަށިމައްޗަށް ަސވާރު ނުެވވޭނެއެވެ. އަދި އޭތި ކޮންމެތާުކން ވިނަކަ

 =  التفسير زُْبَدة= 

ވިދާޅުވިއެްއެޗއް ބެލުމަްށ ކަލޭމެްނ އަންނާށޭ އެމީހުންނަްށ  رسول ްއ ބެލުމަށާއި ބާވަިއލެއްިވ ެއއްޗެ الّلهއަދި  (114)
ެއގޮތެއްގެމަީތގަިއ ވަނިކޮްށ އަުހރެމެްނ ބުނެވިއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ބުނާނީ އަުހރެމެން އުޅޭީނ އަުހރެމެްނގެ ކާބަފައިްނ 

ދުއްގޮތަށެވެ. އެގޮްތ އަުހރެމެންނަށް ފުދެއެވެ. މިހެންނެެވ. އަޅެފަހެ އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަށް އެަކއްޗެްއ 
 ނޭނގުނުނަމަވެސް އަދި އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް ތެދުަމގެއްނެްތނަމަވެސް ހެޮޔހެއްޔެވެ؟ އެހެްނހަދާނީހެއްެޔވެ؟
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  !ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ      =  ަކލޭމެންގެމައްޗަށްއޮީތ

   ތަކެވެ. نفسކަލޭމެންގެ އަމިްއލަ   = .ެކަޭލމެނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްނެެތވ    = 

  މަގުފުރެދުނު މީހަާކއިމެދު.        =  ްތެދުމަގުލިބިއްޖެްއޔާ.ަކލޭެމނަށ        =  

  ަކލޭމެން އެންމެން. =  އަށެވެ. حضرةެގ  الّلهވުންވަީނ ހަަމ  رُُجوعކަލޭމެން     =  ެދްނ

 ދެއްވާނެތެވެ. خبرއެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް         =  ިވީކަންތަކުގެ.ކަލޭމެންކުރާކަމުގައ    

  =  !ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ     = .ެަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ހެިކކުރުވާެށވ 

         = ވެއްޖެއްޔާ. حاضرކަލޭމެންުކރެމީހަކަްށ މަުރ     =   َوصّيـةއެމީާހ 

 ކުރާވަގުތު.  =  .ްދެމީހުނ      =  ( ްمؤمنކަލޭމެނ  )ެވެރިދެމީހުން. عدلންކުރ   

   = .ްނުވަތަ އެހެންދެމީހުނ    =  ( ްمؤمنކަޭލމެނ ).ްން( ނޫން މީހުންކުރެ )ދެމީހުނ   

   =  .ާކަލޭމެްނ ިހގަންާޏ / ދަތުރުުކރަންޏ        = .ިބިމުގައ     =   ަފެހ

  ެޖހިއްޖެ. ُمِصْيَبةކަލޭމެނަށް    =  ُمِصْيَبةމަރުެގ .      =  ަކލޭމެން އެދެމީހުްނ

  ! / ބަންދުުކރާށެވެ !ހިފަހައްޓާށެވެ     = ު( ނަމާދަށްފަހު عصر) –ނަމާދަށްފަހ      

 ! ގަންދީ ހުވައިުކރުވާށެވެ  الّلهއެދެމީހުންަލއްާވ  =      =    ްވަްނޏާ. شك ކަލޭމެނަށ      

    = ( .ެއެއް  رشوةއަހުރެމެން އެއަކަށް ައގެއް ނުހިފާނަމެވ).ެނުހިފާނަމެވ             =  އަިދ

  އޭނާއަކީ ގާތްީމހަކުކަމުގަިއވިޔަސް.   = .ެއަދި އަުހރެމެން ވަންހަާނ ނުކުާރހުށީމެވ      الّله 

ގެ ެހކިބަސް.      = .ީެއހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަަށވަުރން އަުހރެމެންވާހުށ        = 

ނޑައެޅިގެން ފާފަވެރިންގެތެެރއިންނެވެ.   ކަ            =  ދެންފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެދެމީހުންނާމެުދ

 ފާޅުވެއްޖެއްޔާ / ހާމަވެއްޖެއްޔާ         =  ަކުިރކަމުގައި( خيانةވެއްޖެކަމުގަިއ ) حقّއެދެމީުހންނަށް ފާފ 

      = ެއެހެންދެމީހުްނ ތެދުާވހުށިކަމެވ !    = އެދެމީހުންެގ ބަދަލުަގއ ިަ   

      = ( ްوصّيةއެމީހުންގެމައްޗަށ )ّާވމީހުންގެ ތެރެއިން. حق     = އާއާިއ  َمّيت
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 އެންމެގާތްމީހުންކުރެ.    =  ްގަންދީ ހުވައިކުރާެށވެ الّلهއެދެމީހުނ !       = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންގެ ހެކިބަސް )އަހުރެމެްނގެ ުހވަިއ(          =   އެދެމީހުންެގ

 ކަންބޮޑެވެ.  حقّހުވަޔަށްުވރެ މާ        =  އަދި އަހުރެމެން )އަުހރެމެންގެ ުހވައިގާ( ހައްދުފަހަނަޅަިއ

 ނުދަމުއެވެ.     =  .ީއެހެންކަމަްށވަންޏާ ހަމަކަަށވަރުްނ އަހުރެމެން ވާނ         =  

ނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރިްނގެތެރެއިންނެވެ.   ކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 نفسަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އޮީތ )އެންމެފުރަތަމަ( ަކލޭމެންގެ އަމިއްަލ  !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (115)

ތައް ތެދުމަގުގައިވަްނޏާ އެހެންބަަޔކު މަގުފުރެދުމަކުްނ  نفس( ކަލޭމެންގެ !ކުރާށެވެ إصالحތައް  نفسތަކެވެ. )އެ 
ނުކުރިޔަްސ އެީއ ަކލޭމެނަްށ  قبولނަހީކުރުމަްށފަހު އެހެންބަަޔކު  منكراةގެްއލުމެއްނެތެވެ. )ކަލޭމެނަކަށް ެއއްވެްސ 

އަށެވެ. ދެންފަހެ ކަލޭެމްނ  حضرةގެ  الّلهގެއްލުންުހރިކަމެއްނޫނެވެ.( ަކލޭމެން އެންމެން ޖަމާވުްނވަނީ ހަމަ 
 ދެއްވާހުްއޓެވެ.  އެަކލާނގެ ކަލޭެމނަށް خبر)ދުނިޔޭގައި( ުކރާކަމުގަިއވީކަންތައްތަުކގެ 

  ްކުރެްއވި ބައެްއ ބޭކަލުން ވިދާޅުެވފައިވަނީ ފަހުޒަމާނަކަށްއައިސް މީސްަތކުންެގ  تفسيرދަންނައެވެ. މިއާޔަތ
ކޮްށ  إصالح نفسފުޅުތަކަށް ފަރުާވލެއް ނުަބހަްއޓައި އުޅޭހިނދު ތިމާމެންެގ އަމިްއލަ  أمرެގ  الّلهތައް ނުބައިވެ  عمل

އަްށ ތިމާމެންވެްސ  خالفބަރާބަރުކޮށްފިއްާޔ ބަޔަކުުކރާކަމަކުްނ ތިމާމެންނަށް ގެްއލުެމއްނެތް ކަމަށެވެ. ެއޔާ 
 . والّلهأعلمނުބައިމީހުންނާއެކުވެ ެތއުހަނަކަށްެވ އެމީހުންނެޭކ އެްއގޮތްވެއްެޖއްޔާ ދެން އެނުަބއިވީެއވެ. 

ން ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮށްފާދާހިނދު ަކލޭމެންކުެރ މީހަކަްށ މަުރ ަކލޭމެ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (116)
ގެ ކަންތަުކގައި( ހެކިެވރިކުރުްނ  وصّيةވެިރ ދެމީހުން )ެއ  عدلންކުެރ  مؤمنކުރަްނޏާ ަކލޭމެން  وصّيةވެ އޭނާ  حاضر

)ދެްނ  !ހެިކވެރިުކރުވާެށވެ އެއްގެ ދެމީހުން( دينން ނޫން ެއހެން  مؤمنُހުއްޓެވެ. ނުވަތަ ެއހެންދެމީހުން )އެބަހީ: 

ގެގޮތުން ކަލޭމެނަށް ަޝއްކު އުފެދިއްޖެްއާޔ  خيانةއަދާުކރުމުގައި( އެދެހެކިންނާމެދު  وصّيةރަށަށްއައިސް 

 !ގަންދީ ހުވަިއކުރުވާެށވެ الّلهނަމާދަށްފަހު( އެދެމީހުން ހިަފަހއްޓައި އެދެމީހުްނލައްަވއި  عصرނަމާދުގެފަހުން )އެބަީހ 

 الّلهެއއް ނުހިފާކަމަާށއި އަިދ  رشوةއެދެމީހުން ތިމަންނާމެންގެ މިުހވައިގަިއ ކިތަންމެގާތްމީަހކަށްނަމަވެސް އެްއވެސް 

އަށްޓަކައި އަހުރެމެްނގެ ެހކިބަސް ވަންހަނާނުކުރާނެކަމަާށއި އަދި ވަންހަނާކޮށްިފއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންވާީނ 

ނޑައެޅިގެން ފާފަވެރިންކަމުގަ  !ިއ  ކަމަށްބުެނ ހުވަިއކުރާށެވެކަ

ވެއްޖެކަމުގަިއ ސާބިުތެވ  حقّދެންފަހެ އެދެމީހުންނަްށ )އެަބހީ ހުވައިުކިރ ދެމީހުންަނށް( ފާފަ  (117)
އާެގ ގާތްމީހުންުކެރ  مّيتތެިރވެ ޮދގުހުަވިއކުރިކަން ސާބިުތވެއްޖެއްޔާ(  خيانةފައުޅުވެއްޖެއްޔާ، )އެަބހީ: އެދެީމހުން 

އެދެމީހުްނެގ  !ގަންދީ ުހވައިކުރާެށވެ الّلهހުންގެތެރެއިްނ ދެމީހުން )ުކރީދެމީހުން ދޮުގހެދިކަމުގައި( ވާމީ حقّ وصّيةއެ 
ކަންބޮޑުކަމާއި އަިދ ތިމާމެން ތިމާމެންެގ ުހވައިަގިއ  حقّހުވައިަގއި ތިމާމެންެގ ހުވަިއ އެދެމީހުްނގެ ހުވަޔަްށވުެރ ާމ 

ހުަވއިކުރާނީެއވެ. އެހެްނވެްއޖާ އެބަީހ އަނިޔާެވރިެވ ހައްދުފަހަނަޅަިއގަތްނަަމ ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާކަމަްށ 
ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންަކމުގައެވެ.  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންވާހުީށ ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

 =   ިވެދިޔަގޮތް( بيانއެގޮްތ )އެބަހީ: މ         =  .ެއެމީހުން ގެނެސްގަތުން ގާތްކަންބޮޑެވ 

    =   .ިހެކިބަސް / ނުވަތަ ހުވައ       =   ެގޮތުގައި.  حقّއޭގ    =   ނުަވަތ

 ވެދާނެކަމުގެ( ިބރުގަތުްނ ބޮޑެވެ. فضيحةއެމީހުން )          =  ުހވައި )ވާރުަތވެރިންނަށް އެހުަވިއ

 ރައްުދވެދާނެކަމަށް. އަނބުރާ(      =  .ުކުރީ ހުވައިކުރި( އެމީހުންގެ ުހވަޔަށްފަހ(     =  

 ! އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން      =  .ެައދި ކަނުލައި ައހާށެވ!     =  ިالّلهއަދ 

  ވެ.ވައެތެދުމަގު ނުދައްކަ        =  ބަޔަކަށް. فاسق           =  الّلهتعالى

 ކުރަްއވާނެއެވެ. وحىފަހެ އެކަލާނގެ  =  ބޭކަލުން ޖަމާކުރައްވާދުވަހު )އެދުވަހަށް ިބރުވެތިވާެށވެ.( رسول

       = ެ؟ ވުނީ ކިހިނެއްޯތއެވެއް ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ޖަވާބުދ   = .ެއެޭބކަލުްނ ދަންނަވާނެއެވ   

    =  .ެއަޅަމެންނަކަށް ޭއގެއެނގުމެއްުނވެއެވ     = .ީހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްަކލާނގެއ    

      = ތައް ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުެވގެންާވ ކަާލނގެއެވެ. غيب   

ެ  
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى  ެ

 
ވެދިަޔގޮތް އެފަަދ މައްސަލަިއގައި ެހކިދިނުމާއި ހުަވއި ޭއެގ  بيانއެގޮތް އެބަީހ މިއާޔަތްތަކުަގއި މި  (118)

އާެގ  مّيتވުްނ ގާތްކަންބޮޑެވެ. ުނވަތަ ުކރީ ހުަވއިކުިރ މީހުން ހުވައިުކރުމަށްފަުހ އަލުްނ ) قائمސީދާތެދުގޮތުގައި 

ތުްނ ކުަޑވާނެއެވެ. )އޭރުްނ އެފަދަދޮުގ ުހވައިުކރުމުން ތިމާމެްނ ވާރުތަެވރިންނަށް( ހުވަިއ ރައްދުވެދާނެކަމުެގ ިބރުގަ
 !ިބރުވެތިވާށެވެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله( ައދި ކަލޭމެން والّلهأعلمވެދާނެކަމަށް ދޮގުހުވައި ނުކުރުްނގާތެވެ.  فضيحة

نصيحةފުޅުތަކާިއ  أمر )އަދި ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް އަްނގަވާ  ީވ  فاسقއަދި  !ެށވެ( ކަލޭމެްނ އަހާوعظ

 ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ.  الّلهމީސްތަކުންނަށް 

 ެالدَّرىއަށް މިވާ ތިން އާޔަތުގައި ިމވަނީ  118ން  116. ދަންނައެވ عنهއާއި ) َتِمْيُم الّله ( އަިދ رضى

َبدَّاء بن މުެގކުރިން ކުެރއްވި ވިޔަފާރިދަުތރެއްގަިއ އެީކގައިިދަޔ ވަޑައިގެންނެވުއާއި ދެކަލުން އިސްލާމްވެ  َعِدّى

صحيحއާއި އެޔާބެޭހގޮތުން އޮްތ ވާހަކަތަެކއްކަމުގަިއ  خبرެގ  وصّيةިވހިނދު އޭނާކުިރ  حاضرއެހެންމީހަުކ މަރަްށ 
އި ލިއުްއވާފައިވެެއވެ.  މަރުވިމީާހ ގަالَباِرىَحَجَزفَـْتُحالحافظابنލިއުއްވަމުން  شرحގެ  حديثވަނަ  278ގެ  البخارى

 وصّيةލިެޔ އޭނާެގ މުދަލުގެެތޭރ ރައްާކކޮށްފާވެއެވެ. ދެްނ ކައިީރގައިތިިބ ދެމީހުންނަށް  وصيةމަރުވުމުގެުކރިން އޭާނގެ 

ކުރިއެވެ. ނަމަވެްސ އެދެމީހުްނ ޭއގެތެެރއިްނ  حوالކޮށް އޭާނގެ ވާރުތަެވރިންނަްށ އެތަކެިތ ގެންގޮސްދިނުމަްށ 

ށްއަގުބޮޑު އެއްޗެްއ ނަގާ ވިއްކާާލ ބޭނުންކޮށް ބާކީ ހުިރތަކެތި ވާރުތަެވރިންނަށް ގެްނގޮސް ދިނުމުން އެމީހުްނ ވަރަ
رسولالّلهصّلىالّلهعليهފެނި އެއިން އެއްެޗއް މަދުކަން އެނގި އެމައްަސލަ  وصّيةއެތަކެތި ބަލާހެދުމުގެެތރޭގަިއ އެ 

ގެނެސް އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ތެދުކަމުަގއި ުހވައިވެްސކުރިެއވެ. ނަމަެވްސ  ގެ އަރިހަްށ އުފުލުމުްނ އެދެމީހުން وسّلم

ވާރުތަެވރިންގެފަރާތުްނ އެީއ ދޮގުކަމުަގއި ދެންނެވުމުން ާވރުތަވެރިންެގ ފަރާތުްނ އެދެމީހުންހެީދ ދޮގުކަމުަގިއ 
 . والّلهأعلمހުވައިުކރުވީެއވެ. މިތިން އާޔަުތގައި އެވަނީ ެއޔާބެހޭ ވާހަަކއެވެ. 

رسول (119)  تعالى ( ަފެހ !ދުވަހު )އެދުަވހާއިމެދު ިބރުވެތިވާށެވެ قيامةބޭކަލުން ޖަމާކުަރއްވާދުަވހު އެބަީހ:  الّله

 رسول)އެބަހީ  ؟ކުރަްއވާނެތެވެ. ތިޔަބޭކަލުްނނަށް ޖަވާބުދެއްވުނީ ކިހިނަކުންތޯެއވެ وحىއެބޭކަލުންނަށް އެަކލާނގެ 

ލިިބވަޑައިގަތީ ކޮންޖަވާބެއްތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުްނ ދަންނަވާނެއެވެ. އަޅަމެނަަކްށ  ގެފަރާތުން أّمةކަމަށް ގޮވަިއލެއްވުމުްނ 

ްނ  مفّسرއޭެގ އެނގުމެއްނުެވއެވެ. )އެީއ ބިރުފުޅުގެބޮޑުކަމުްނ އެބޭަކުލންނަށް ދެންނެވުުނ ޖަވާބެއްކަމަްށ ބައެްއ 

 ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ. ތައް ެދނެވޮޑިގަތުން غيبވިދާޅުވެއެވެ.( ހަމަކަަށވަރުން އިބަރަސްަކލާނގެީއ 

 
ެ
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

      =  (!ބިރުވެތިވާެށވެ) ކުރައްާވހިނދު الّلهوحى       = ޭދަރިކަުލން  ގެފާނުންގެ مريم އ 

   !އެވެ( عليهالّسالم) عيسى          = ާަކލޭގެާފނު  نعمة ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަށްވ 

 ! ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ      = ިމަންމާފުޅުގެމައްޗަށާއި ކަލޭެގފާނުންގެ އަދ .     =

 . ގަދަކޮށްދެްއވިހިނދު ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = الّسالم) ން روح ވެގެންވާ طاهر ( جبريلعليه

  .މެދުވެރިކުަރއްވައި   = ުވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މީސްތަުކންނާ ކަލޭގެފާނ.        = 

  . حال ބޮޑުފިރިހެނަކަށްވެަފއިވާ  އަދި  އޮންނަވައިގެންނާ  ވިހޭތަންމަތީަގއި( ކުޑަކުއްޖެއްގެގޮުތގައި)     

     = ިއުަގންނަވައިދެއްވިހިނދު ލިއުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް  އަދ.          

 (.ުއގަންނަވައިދެްއވިިހނދު) އާއި  إنجيل އަދި  އާއި  توراة އާއި  حكمة އަދި  =       =ިމަށިން  ަކލޭގެފާނު  އަދ 

  (!ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ) ހިނދު އްދެވިހެ     = ެއަށް ُصور ދޫނީގ.    =  ެތިމަންރަްސކަލާނގ 

  އިޒުނަފުޅަށް       = ްފުމެލައްވަމުއެވެ އެއްޗަށް އެ ކަލޭގެފާނު ދެނ.         =   ެދެންފަހ 

 .ދޫންޏަކަށްވެދެެއވެ އޭތި އިޒުނަފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ           =ިޮލލަށް  އްގޮަތކަށްއެ އަދ 

 .ފަޭސހަކޮށްދެއްވަުމއެވެ ކަލޭގެފާނު މީހުންނަށް  ަބރޮސްބަލިޖެހިަފއިވާ ކަނުމީހުންނަށާއި ނޭނގޭ      

 .އިޒުނަފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ                = ިއިޒުނަފުޅަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ 

  (!ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ) ނެުރއްވާިހނދު ކަލޭގެފާނު ދިރިގެން( ކަްއވަޅުން) މަރުވެފައިތިބޭމީހުން      

    = ިދުުރކުރެްއވިހިނދު  ުކރައްވާ  دفاع ތިމަންރަސްކަލާނގެ ން بنىإسرائيل ކިބައިން  ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދ 

  (!)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ          = ާއެމީހުންގާަތށް  ަކލޭގެފާނު އާއިގެން  حّجة ަބޔާންވެގެންވ 

 .(!ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ) ވަޑައިގެންނެވިހިނދު     =  ެބުނެފިެއވެ މީސްތަކުން ކާފަުރވީ ފަހ.   
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 އެމީހުންގެތެރެއިން     = ިުނވެއެވެ މ.       = ާމެނުވީ ެއއްކަމުގައި  سحر ބަޔާންެވގެންވ . 

      = ިުކރެއްިވހިނދު إْلهام/  ކުެރއްވިހިނދު  وحى ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ .       =حوارى 

   .(ންނެވެ أصحاب ގެ عيسىعليهالّسالم ންނަކީ َحَوارى.  )ންނަށް  = ްއަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނ 

 ! އީމާންވުމަށް   = ިއަށާއި  އާ رسول ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ      = ްދެންނެިވއެވެ  އެޭބކަލުނ .

  .އީމާންވެއްޖައީމެވެ އަޅަމެން  = ިހެކިވެވޮޑިގަންަނވާނދޭވެ އިަބރަސްކަލާނގެ  އަދ !       = 

 . ބަޔަކުކަުމގައި ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ އަޅަމެންނީ ހަމަކަށަވަރުން

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم عيسىގެފާނުންގެދަރިަކލުން  مريم (111) وحىއަްށ  عليه  !ކުރެއްވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުަރއްވާށެވެ الّله

ކުރެއްިވއެވެ.( ަކލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށާއި ަކލޭގެފާނުންގެ މަންމާފުޅުގެމައްޗަްށާވ  وحىއެކަލޭގެފާނަށް 
جبريل)  -މެދުވެިރކުރަްއވަިއ  روحالُقدسެއއީ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްާވށެވެަކލޭގެފާުނ  نعمة ލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

الّسالم ( މެދުވެިރކުރަްއވައި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ގަދަކޮށްދެއްވާ ސާބިތުކޮށްދެއްވިހިނުދގައެެވ. عليه
 حالދި ބޮޑުފިރިހެނަކުކަމުަގއިވާ ކޮޅުގައްޔާއި އަ حالކަލޭގެފާނު ހަމަ ިވހޭތާ ތަންމަތީގައިވާ ކުޑަުކއްޖަކުކަމުގަިއވީ 

އެވެ.( އަިދ  نعمةކޮޅު މީސްތަކުންާނ ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވީމުއެވެ. )އެީއ ަކލޭގެާފނުންގެމައްޗަށްާވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
 إنجيلއާއި އަދި  توراةތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް އަތްޕުޅުންލިުއއްވުމާިއ ގަދަވިސްނުންފުޅާއި 

އެވެ.( ައިދ  نعمةއެއީ ަކލޭގެފާނަށްވާ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  !ހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުަރއްވާށެވެއުގަންނަވައިދެްއވި
ކަލޭގެފާނު މަށިްނ ދޫންޏެްއގެ ސިފަިއގާ ހަދާފާ ތިމަންރަްސަކލާނގެ އިޒުނަފުޅަށް އެއަށް ކަލޭގެފާުނ ފުމެލެްއވުމުްނ 

އެވެ.( އަިދ ެއއްގޮތަކަްށ ޮލލުެގ ައލިަކްނ  نعمةލާނެގ ހަމަ ދޫންަޏކަށްވެދެއެެއވެ. )ެއީއ ކަޭލގެފާނަށްާވ ތިމަންރަސްކަ 
ނެތްމީހުންނަށާއި ބަރޮސްބަލިެޖހިފައިވާމީހުންނަށް ތިމަންަރސްަކލާނގެ އިޒުނަފުޅުން ކަލޭގެފާނު ފަޭސހަކޮށްދެއްވުެމވެ. 

ރުއްވަމުެއވެ. ައިދ އަދި މަރުވެފަިއވާމީހުން ިދރިގެްނ ކައްވަޅުތަކުން ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އިޒުނަފުޅަށް ަކލޭގެފާނު ނެ 
إسرائيل ތަކާއިގެން ވަޑަިއގެންނެވުމުން )އެމީހުން ަކލޭގެާފުނ  دليلެގގާތަށް ަކލޭގެފާނު ބަޔާްނވެގެންާވ  ގެ بنى

إسرائيلކުރިހިނދު( ކަލޭގެފާުނގެ ކިބައިން  قصدއަވަހާަރކޮށްލުމަށް  ކޮށްދެްއާވ  دفاعން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  بنى
ެއއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެއެެވ.  سحرވެގެްނވާ  بيانެހ ކާފަރުްނގެމީހުން ބުީނ މިީއ ަހމަ ދުރުކޮށްދެއްވީމެވެ. ދެްނ ފަ

 އެކެވެ.( سحرތަކަކީ ބަޔާންެވގެްނވާ  معجزاتގެންނެވި  عليهالّسالم عيسى)އެބަހީ 

އާއަށް ކަލޭމެން އީމާންވާޭށ  رسولންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށާއި އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ  َحَوارى  އަދި (111)
ކުރެއްވުމުން އެީމހުން ދެންނެވިެއވެ. އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެްނ  وحى

 !ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާކަމުގަިއ އިބަރަްސކަލާނެގ ހެިކވެވޮޑިގަންަނވާށެވެ
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

       =   ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެން ދެންނެވިހިނދު  َحَوارى(! )       =  ޭއ

الّسالم) عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مريم  ( އެވެ.عليه      =  ެއަްށ  َربّކަލޭގެފާނުންގ

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވޭހެްއޔެވެ؟          =  އަޅަމެންގެމައްޗަްށ ާކ ދޮލަނެގްއ ެއކަލާނެގ

  ބާވައިލެްއވުމަށް.     =  .ްއުޑުނ    =  ( ވިދާޅުވިއެވެ.عليهالّسالم) عيسىެއކަލޭގެފާުނ    

   =  ެވރިވާށެވެ تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ !       =   ީންކަމުގަިއވަންޏާ.  مؤمنަކލޭމެންނ 

   =  .ެއެމީހުން ދެންެނވިއެވ          =  .ެއަުހރެމެން އެދެނީ އެއިން ެކއުމަށެވ 

     =  .ެއަދި އަހުރެމެްނގެ ހިތްތައް ހަަމޖެއްސުމަށެވ    =   އަިދ ައހުރެމެންނަްށ

 އެނގުމަށެވެ.       =  .ްކަލޭގެފާުނ ައހުރެެމން ތެދުކުަރއްވައިފިކަނ      =   އަިދ

  އެކަމުގެމައްޗަށް ައހުރެމެން ވުމަށްޓަކައެވެ.     = .ްހެކިވެރިްނގެތެރެއިނ       

 =  ( ެދންނެވިއެވެ.الّسالمعليه) عيسىގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  مريم      =   ެرب އޭ އަޅަމެންގ  ،

 !އެވެ. الّلهމަތިވެރި       =  ެއަޅަމެންގެމައްޗަްށ ބާަވއިލައްވާންދޭވ !          =  އުޑުްނ

   ކާތަކެތީގެ ޮދލަނގެއް.   =.ެއަޅަމެންނަށްވުމަށްޓަކައެވ         =  އަޅަމެންެގ

އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ   =     އެްއަކމުގައި  عيدއިސްވެދިޔަމީހުންނަށާއި އަދި ފަހުްނ އަންނަބަޔަކަށް 

 އެއްކަމުަގއި. دليلންވާ  حضرة    = ާދޭވެނއަިދ އަޅަެމންނަށް ރިޒުގުދެްއވ !     =   އަިދ

  އިބަރަސްކަލާނގެއީ.    .ެރިޒުގު އެންމެހެޔޮގޮުތގައި ދެްއވާ ކަލާނެގއެވ     =  وحى الّله 

  ކުރެއްިވއެވެ.        =  ތިމަންރަސްކަލާނެގއީ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އޭިތ ބާވަިއލައްވާެނ ހަމަކަަށވަރުްނ

 ކަލާނގެއެވެ.         = ެ(1ފަހެކަލޭމެންުކރެ ެއއަށްފަހު ކާފަރުވެއްޖެީމހާ )ދަންނަެއވ    

    =  ްދެއްާވހުށީމެވެ عذابފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހަކަށ !    = 

  އެއް. عذاب)ގަދަވެގެންވާ(      =  ައެކަކަށްވެސް ނުދެއްާވވަުރގެ. عذابއެފަދ       

  =  ُތަކުގެެތރެއިން. َعاَلم  
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(112) ( عليه ގެފާނުންެގ  َمْرَيم( ޭއ !ން( ދެންނެވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ أصحابެގ  الّسالمعيسى

الّسالم) عيسىދަރިކަލުން  ނޑުމެންނަށް އުޑުްނ ކާނާދޮލަނެގއް ބާަވއިލެްއވުމަށް ަކލޭގެފާނުްނެގ !އެވެ  عليه ( އަޅުގަ

ންކަމުަގއިވަންާޏ ަކލޭމެްނ  مؤمنއެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވިއެވެ. ަކލޭމެންނަކީ  ؟އަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވޭތޯއެވެ  َربّ

  !ބިުރވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله

ނޑުމެންެގ  (113) ނޑުމެން ކެއުމާއި އަދި އަޅުގަ ނޑުމެން އެދެނީ ެއއިން އަުޅގަ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް އެނގުމާިއ އަިދ ހިތްތައް ހަމަޖެހުމާިއ އަިދ ަކލޭގެފާުނ  ނޑުމެން ތެުދކުރައްަވއިފިކަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންވުމަށެވެ.   އެކަމުގެމައްޗަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަުމގައި އަޅުގަ

 !އެވެ الّلهމަތިވެިރ  َرّب،( ދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅަމެންގެ  عليهالّسالم) عيسىގެފާނުންގެ ދަިރކަލުްނ  مريم (114)

އަޅަމެންނަށް އުޑުން ކާތަކެތީެކ ދޮލަނެގއް ާބވައިަލއްވާނދޭެވ! އެީއ އަޅަމެންގެ ކުރީެގ މީހުންނާިއ އަިދ ފަހުެގ 

 ނާއި އެްއގެގޮތުންعيدއެއްގެގޮތުންނެވެ. )އެބަީހ މިހާރުތިބިމީހުންަނށާއި ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަްށވެސް  عيدމީހުންނަށްވާ 

އެއްެގ ގޮތުންނެވެ. އަިދ  دليلމައްޗަްށވާ  ކަމުގެ މާއި ެއއްކައުވަންތަ ކުޅަދުންވަންތަކަ އަދި އިބަރަްސކަލާނގެ 

އަދި އިބަރަސްކަލާނގެއީ އެންެމހެޔޮގޮތުަގއި ރިޒުގުެދްއާވ  !އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ރިޒުގުދެްއވާނދޭވެ
 ކަލާނގެއެވެ. 

وحى (115)  تعالى ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް އެދޮލަނުގ  ކުރެްއވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނގެއީ  الّله

ބާވައިލަްއވާނޭ ަކލާނގެއެވެ. ދެންފަެހ އެއަށްަފހު )އެަބހީ އެދޮލަނގު ބާަވއިލެްއވުމަށްފަހު( ަކލޭމެންކުެރ 

ތަުކެގ އެކަކަށްެވސް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  َعالم( ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހަކަްށ މުޅި !ކާފަރުވެއްޖެމީާހ )ދަންނައެވެ

 ދެއްާވހުށީމެވެ. عذابން(  عذابވަރަްށ )އެާހގަދަ ނުދެއްވާ  عذاب
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ކުރެްއވިހިނދު. وحى  الّلهއަިދ      =  عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުްނ  مريمޭއ 
الّسالم  ! ެއވެ عليه     =  މީސްތަކުންނަްށ ވިދާޅުީވ ކަޭލގެފާނުތޯއެވެ؟       =

 ! ކުރާެށވެ إختيارތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅު ކަލޭމެްނ ހިާފ     =   ެإلـهُދ 

   ންކަމުގައި.   =  ފިޔަވައި. الّله      =  އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އިބަރަސްަކލާނެގ
 ވަންތައެވެ. طاهرހުސް         = ( .ްނުވެއެވެ. ުހއްދަވެގެްނ  حقّމިައޅާއަށް ބުނުމެއ )ްވެގެނ

 ނުވެއެވެ.        =   ެއއްނެތް ާވހަކަެއއް  حقّއެއްނެތްކަމެއް /  حقّމިއަޅާއަށް އެއްވެްސ    

    =.ަމިއަޅާ އެފަދަ ވާހަަކއެއް ބުނިކަުމގައިވީނަމ     =   ހަަމކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގ
 އެވާހަކަެއއް ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ.         =  ެަގއިވާކަމެްއ / ވާ އެއްެޗއް  نفسމިއަޅާގ– 

  އިބަރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ.   = .ެއަިދ މިއަޅާއަށް އެިގ ގެންނުވެެއވ        = 

 ފުޅުގަިއވާ ެއއްޗެއް. / އަދިަކމެއްވިޔަސް. ذاتއިބަރަސްކަލާނގެ      =  ހަމަކަަށވަުރްނ
 އިބަރަސްކަލާނގެއީ.        =  ُތައް ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  َغْيب    

  =   .ެމިއަޅާ އެމީހުންނަކަށްވިދާޅުނުވަމެވ         =  އިބަރަސްަކލާނގެ ެއކަމަކުން މިއަޅާއަްށ
 ކުރެއްވި ކަންތައްމެނުވީ. أمر      =  ްއަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ الّله)އެއީ( ަކލޭމެނ !       = 

  އެވެ. َربّއެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާ އަދި ަކލޭމެންގެެވރި     =  އަދި މިއަޅާ އެމީހުންގެމައްޗަްށ
    ެވހުރީެމވެ. حاضرހެކިވެިރއަކުކަމުގަިއ    = .ުމިއަޅާ އެީމހުންގެތެޭރ ދެމިހުިރހާހިނދަކ   

    =.ުއަދި އިބަރަސްަކލާނގެ ިމއަޅާ މަރުގެންެނވިހިނދ      ނޑައެޅިގެން ހަަމ ކަ
 އިބަރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންފީމުއެވެ.       =  އެމީހުްނެގ އަކުކަުމގައި.  َرقَـْيبއެމީހުންގެަމއްޗަށްާވ(

  ހުރިހާކަެމއް ަބއްލަާވ ރައްކާެތރިކުަރއްާވ ަކލަކުކަމުަގއި(   .ެއަިދ އިބަރަސްަކލާނގ        

 = .ެހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް އަދި ހުިރހާއެއްެޗއްގެމަްއޗަށް ހެކިވެވޮޑިގަންަނވަމުއެވ       = 

 ދެއްވިނަމަވެސް. عذابއިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް        =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނީނ
 އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުންނެވެ.       = .ްއަދި ިއބަރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ފާފަފުއްސެވިއްާޔވެސ 

      =  ްއިބަަރސްކަލާނެގއީ. ފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ       = ވަންަތ  حكمةވަންަތ  عّزة
   ކަލާނގެއެވެ.   وحى   ކުރެއްވިއެވެ. الّله          =  ްމިއަދަކީ ތެދުވެރިންނަށ
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َفعَ   އެމީހުންގެ ތެދުން.   ކުރާނޭ ދުވަހެވެ. َمنـْ  = .ެއެމީހުންނަށްހުރީ ހަމަ ސުަވރުގެތަެކވ  
          .ޭއެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައްދެމ        =   އެީމހުން އެތާ އަބަުދ

 ދެމިތިބޭނެއެވެ.       = އެމީހުންނަށް ރުއްސުންލެއްިވއެވެ. الّله      =  އަދި އެމީހުްނ
  އެކަލާނގެއަްށ ރުހިގެްނވެއެވެ.       =  .ެބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަީކ ެއއީއެވ    

        =  އަެށވެ. الّلهެވ ލިބިވޮޑިގެންވަީނ  ِمْلُكخاصّއުޑުތަކާިއ ބިމުެގ      =   އަިދ
 އެތަންތާނގައިވާާހ ތަކެއްާޗއި.   ެއީއަދި އެކަލާނގ.          =  ހުިރހާކަމެއްގެމަްއޗަްށ

 އެވެ. ކަލާނގެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

وحى الّلهއަދި  (116)   مريمކުރެއްިވއެވެ. އޭ  وحى( އެކަލާނެގ !ކުރެއްވިހިނުދ )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ  تعالى

الّسالم عيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  މީސްތަުކންގެގާތުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ  !އެވެ عليه
ކުރާޭށ ވިދާޅުވީ ަކލޭގެފާނުތޯއެވެ؟  إختيارންކަމުގައި ކަލޭެމން ހިފާ  إلـهފިޔަަވއި ދެ  الّلهމަންމާފުޅު އެއީ 

ެއްއ ނުވާކަމެއްެގ  حقّަވންތައެވެ. މިއަޅާއަްށ އެއްެވސް  طاهرއެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ. އިަބރަސްކަލާނެގ ހުސް 
ވާހަކަ މީސްތަކުންނަށް ބުނުމަކީ އެއްގޮތަކަްށވެސް ިމއަޅާއަށް ހުއްދަވާނޭކަމެއްނޫެނވެ. މިއަޅާ އެފަަދ 

ަގިއ  نفسްސ ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެ ެއއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. މިއަޅާގެ އެއްޗެއްބުނިނަމަވެ
ފުޅުގަިއވާ ެއއްވެސް ކަމެްއ  ذاتވާނަމަވާހާކަމެއް އިބަރަސްަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ. އަިދ އިބަރަސްކަލާނގެ 

 ނެވޮޑިގަތުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. ތައް ދެ غيبމިއަޅާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ 
ުކރެްއވިކަެމއްމެނުވީ މިއަޅާ އެީމހުންނަށް ނާންގަމެވެ.  أمرއިބަރަސްކަލާނގެ ެއކަމަކަށް މިއަޅާއަްށ  (117)

އަށް އެކަިނ  الّلهފުޅެވެ. އެއީ( ކަލޭމެން  أمرނުބުނަމެވެ. )އެމީހުންނަށް ބުނީ އިބަރަްސކަލާނެގ އެންެގިވ 
އެވެ. )މިހެންނެވެ.( އަދި މިއަޅާ އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ  ربّެއއީ ތިމަންކަޭލގެފާނާއި ކަލޭމެންެގވެރި  !އަޅުކަންކުރާށެވެ

ވެގެންނެވެ. ދެންފަހެ އިބަރަްސކަލާނގެ މިއަާޅ  حاضرވީހިނދު މިއަޅާވީ އެމީހުންގެަމއްޗަށް ހެިކވެރިކަުމގައި 
އަކުކަމުަގއި ވޮޑިގެްނވީ ހަަމ  َرِقْيبންތަްއ ބައްަލވާ ރައްކާެތރިކުރަްއވާ މަރުގެންނެވުމުން އެމީހުްނގެ ކަ

އިބަރަސްކަލާނެގ  (118)އިބަރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ ުހރިހާކަމެްއގެަމއްޗަށް ހެިކވެވޮޑިގެންެވއެވެ. 
ލާނގެ އެމީހުންނަްށ އެވެ.( އަދި އިބަރަސްކަ  حقّދެއްވިނަމަވެސް )ެއއީވެސް ހަމަ  عذابއެމީހުންނަށް 

ވަންތަކަމެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ އެއީވެްސ  فضلާއއި  رحمةފާފަފުއްސެވިއްޔާވެްސ )ެއީއ އިބަރަްސކަލާނެގ 
 حكمةވަންަތ )އެބަހީ: ގަދަފަދަވަންތަ(  عّزةއިބަރަްސކަާލނގެއީ   އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުންނެވެ. ހަމަކަަށވަރުން

 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.
ުކރައްވާނެެއވެ.( މިއަދަީކ ތެުދވެރިންނަްށ  الّلهوحىދުަވހުްނ  قيامةުކރެްއވިއެވެ. )އެބަހީ:  وحىتعالى الّله (119)

َفعَއެމީހުންގެ ތެދުެވރިކަން އެމީހުންނަށް  ކޮށްދޭނޭ ދުަވެހވެ. އެމީހުންނަށް އެުދވަހުން ހުީރ އެތަންތާނގެދަށުްނ  َمنـْ
ެއވެ. އެީމހުން ދާއިީމގޮތެއްަގއި އެާތ  نعمة( އެާތނގެ އާރުތައްދެޭމ ބަގީޗާތަާކއި )އެބަހީ: ސުަވރުގެތަާކއި

އަްށ ުރހިގެންެވއެވެ.  الّلهރުއްސުްނލަްއވައި އަިދ އެމީހުްނވެސް  الّلهދެމިތިބޭނޭގޮތުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަްށ 
 ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެއީެއވެ. 

 الّلهވެ މިލްުކވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّްއޗެއް އުޑުތަކާއި ބިމުގެ މުޅިވެިރކަމާއި އަދި އެތަންތާނގައިާވހާއެ (121)
الّسالم عيسىއަށެވެ. )ކަލޭމެން ތިަޔހީކުާރގޮތަކަށް  އަށާއި އެަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅަކަށް އަދި އެހެްނ  عليه

 ހުިރހާކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ. ައކަށް ނޫނެވެ.( އަިދ އެަކލާނގެ مخلوقއެއްވެސް 
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uv 

 މާނެ  ގ ެ األَنـَْعـام ُسورَة
 (165)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                               األَنْ َع ام ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  އަެށވެ. الّلهެވގެްނވަނީ  خاصّއެްއ  ثناءާއއި  تعريفއެންމެހަިއ   =  .ީއެަކލާނގެއ  

       = .އުޑުތަކާއި ބިންެހއްދެވި ަކލާނގެެއެވ         =   އަދި އެަކލާނެގ

    (ހެއްދެިވއެވެ.)އަނދިރިކަމާއި އަލިކަްނ ލެްއވިއެވެ.    = .ްދެން ކާފަުރވީ މީސްތަކުނ     

 އާއި. َربّއެބައިމީހުންެގ      = ކޮްށ ބައިެވރިކޮްށ ހަމަހަމަުކރަނީއެވެ. شريك       ަހަމ

   މަށީން.  =    ަކލޭމެން ހެއްދެވީ. =   އެކަލާނގެެއވެ.   =  ދެން އެަކލާނެގ

 އެވެ.( حياةއެއް ނިާޔކުރެްއވިއެވެ. )އެީއ ދުނިޔޭެގ  ُمدَّة        =  ަގިއ  حضرةއަިދ އެަކލާނެގ

  ދުވަެހވެ.( آخرةއަކާިއ )އެީއ  ُمدَّةނަންކިއިގެންވާ        =  ދެން ކަލޭމެްނ )ކާފަރުން( ޝައްުކ

  ކުރަނީއެވެ.    =  ައެވެ. الّلهއަިދ ހަމ              =   އުޑުތަކުގައިވެްސ އަިދ

 އެވެ.( الّلهއަކީ، އަދި ވެިރއަކީ ހަމަ  َمْعُبودބިމުގައިވެސް. )އެބަހީ: އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިެވސް   =  ެއކަލާނެގ

  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.      = .ުކަލޭމެންެގސިއްރާިއ އަިދ ކަލޭމެންެގ ފައުޅ   =  ައިދ

 އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ.     =  ާތައް. َعَملُކަލޭެމންކުރ      އަިދ އެމީހުްނ =

  އެއް. حّجةއެއް  دليلެއއްވެްސ   =     ކައިރިއަްށ ނާދެއެވެ.    =  ެގ  َربّއެމީހުންެގ

   އާޔަތްތަކުގެތެެރއިން.     =  ިމެނުވީ. ވާއެމީހުން އެތަކެްއޗާއިމެދު ވެއްޖެކަމުަގއ     = 

 ފަެހ ހަމަކަށަަވުރން އެމީހުންދޮުގކޮށްފިއެވެ.  =     އެނބުރިފުރަގަސްީދގެން    =  ّއެީއ  حق(

 އެވެ.(  وسّلممحّمدصّلىالّلهعليهއެވެ. / ނުވަތަ  قرآن       =  .ްއެމީހުން ކައިިރޔަށް އަިއހިނދުނ  

     =  .ެަފހެ ިނކަންހުެރ އެީމހުންެގ ކަިއރިޔަްށ އަންނަހުއްޓެވ     = ތައް. خبر     

      =  .ެއެމީހުން އެކަމަކާއި މެދު މަލާމާްތކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތަކުގ      = ްއެމީހުނ
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   ؟/ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ  ؟ނުދެކޭބާވައެވެ     =  އެމީހުންކުރީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ހަލާކުުކރެއްީވ ކިހާަވރެއްކަން.    =  ތަކުގެތެރެއިން. أّمـة        =

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ބިމުގަިއ ހަމަޖަްއސައިެދއްވީމެވެ.        =  ަކލޭމެނަްށ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަމަޖައްަސއިނުދޭހާތަކެތި.އަދި ކަންތަްއ          =  ިތިމަންރަސްަކލާނެގ އަދ

 އެމީހުންގެމައްޗަށް ވާރޭެވއްސެވީމެވެ.   =  ައަކަށް. عددބޯކޮށް / ގިނ         =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފެންކޯރުަތއް ލެއްވީެމވެ.      =   އެމީހުްނގެ )ގަސްތަކުގެ( ދަުށްނ

 ދެމޭގޮތަށް.    = .ެދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ހަލާކުުކރެްއވީމެވ    =  އެމީހުންެގ

 ފާފައިގެސަބަބުން.    = .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުފެއްދީމެވ       =  .ްއެީމހުންެގ ފަހުނ

         =  ެއއް.  أّمـةއެއް. / އެހެން  قرنއެހެްނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى    
އަެށވެ. އެަކލާނގެީއ އުޑުތަާކިއ  الّلهވެގެްނވަނީ  خاصّއެްއ  ثناءއާިއ  تعريفއާިއ  حمدއެންމެހައި  (1)

ނޑުގެ އަނދިރިކަމާިއ  ބިންހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ. އަދި އަނިދރިކަމާއި އަލިކަްނ އެަކލާނގެ ެލއްވިެއވެ. )އެީއ ރޭގަ
ދުވާލުގެ ައލިކަން ނުވަތަ ާޖހިލުކަުމގެ އަނދިރިކަާމއި އީމާްނކަމުގެ އަލިކަން.( ދެން )މިފަދަ ބޮޑު ކުޅަދުންވަންަތ 

އަށް(  الّلهންތަ އެއްކައުވަ ކޮށް ބައިވެރިކޮްށ އެހެނިހެްނ  شريكއަށް ކާަފރުންގެ މީހުން  َربّއެމީހުންގެ  يعنى:
 ފަރަތްތަކާއި ހަމަހަމަކުރަނީެއވެ. 

ހެއްދެވުީނ  آدمعليهالّسالمގެދަރިންެގ ބައްަޕ  آدمކަލޭމެން މަށީްނ ެހއްދެީވ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. )އެަބހީ:  (2)
ނޑައެޅުއްވިެއވެ. )އެއީ ދުނިޔޭެގ  މަށީންނެވެ.( ދެން އެވެ. އެީއ  مّدةގެ  حياةއެކަލާނގެ މުއްދަެތއް ކަ

އެްއ ނިޔާުކރެއްިވއެވެ. ެއީއ  مّدةގައި ނަންިކއިގެންާވ  حضرةހެއްދެވުމަށްފަުހ މަރުވަންދެންނެވެ.( އަދި އެކަލާނެގ 
ތެރިކަމާއިމެދު(  قدرةއަށް ފޮުނއްވުމެވެ. ދެްނވެސް ކަލޭމެން )އެކަލާނގެ  قيامةއެވެ. މަރުވުމަށްފަހު  آخرة

 ޝައްކުކުރަނީެއވެ. 
އެވެ. ވެރިާޔއެވެ. ަކލޭމެްނެގ  مالكެއވެ. އަިދ އެަތންތާނގެ  َمْعُيودއެީއ އުޑުތަކާިއ އަިދ ބިމުެގ  الّلهއަދި  (3)

އްކާ ވާހަކަާއއި ުކރާކަންތައްތަްއ އަދި ަފއުޅުކޮްށ ސިއްރާިއ ފައުޅު އެަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގަންނަވައެވެ. )ިސއްރުްނ ދަ
އަޑުހަރުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަަތކާއި ކަންތައްތަްއ އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.( އަދި ަކލޭމެންކުރާާހކަމެްއ 

 ގެ  َرب އަދި އެމީހުންގާތަްށ )އެބަހީ: ކާފަރުންެގ ގާތަްށ އެމީހުންެގ  (4)އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ. 
وسّلمކުރާ އަދި  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް  عليه الّله صّلى  دليلކުރާ(  دليلގެ ނަބީކަމުގެަމއްޗަށް  محّمد

ފުރަގަސްީދ ގެްނ މެނުވީ ުނވެއެވެ.  ޔާ މީހުްނ އެއެއް އަތުވެއްޖެްއާޔ އެ حّجةއެއް،  دليلތަކުގެތެރެއިްނ އެްއވެސް 
 حق  އެމީހުްނގެގާތަށް  ހަމަކަށަވަރުން  އަދި (5)އެއް ނުުކރެއެވެ.(   قبولއެްއ  دليل)އެބަހީ: އެއިން އެއްވެްސ 

 حق ވަޑައިގެންނެވިހިނދުން( އެމީހުން ެއ  محّمدصّلىالّلهعليهوسّلمއަިއހިނދުން ނުވަަތ  قرآنއައިހިނދުން )އެަބހީ: 
 ންހުެރ އެމީހުްނގާތަށް އަންނަުހއްޓެވެ.ނިކަ خبرދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެމީހުްނ އެ އެއްޗަކަްށ އެމަލާމާތްުކރާ ކަންތަުކގެ 

ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّمـةންގެުކރިން( ކިތަްއކިތަްއ  مشركެގ  مّكة: އެބަހީ) އެމީހުންގެކުރިން  (6)
( އަދި ޭއ މިތިަބ ؟ހަލާކުުކރައްވާފަިއވާކަން އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ؟ )އެމީުހންގެ އަސަރުތަްއ ނުދެކެނީބާވައެވެ 
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ންނޭވެ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ނުދެއްވާަތކެތިވެސް އެީމހުންނަށް ދެއްަވއި އެީމހުން ބިމުގަިއ  مشرك
ހަމަޖައްސައިދިނީމެވެ. އަދި އެީމހުންގެމައްޗަްށ ބޯވާޭރވެއްަސވައި އަދި އެމީހުންެގ ގަސްތަކުގެދަށުްނ ފެންއާރުތަްއ 

ންދޮގުކޮށް އީމާން ނުވިހިނދުން( އެމީހުންެގ  رسولއެީމހުްނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިްނގެވީމެވެ. ދެންފަހެ އެމީހުން )
ފާފައިގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ަހލާކުުކެރއްވީމެވެ. އަދި އެމީހުންގެަފހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ 

 އެްއ އުފެއްދެވީމެވެ. قرنއެހެން 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  (  ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވިނަމަ.!ެއވެ الّله رسولއަދި )ޭއ 

      .ްފޮތެއ      = )ްކަރުދާުހގައި. )ކަރުދާުހގަިއ ލިެޔގެނ      =  ދެްނ އެމީހުންެގ

  އަތްތަކުން އޭަގއި ބީިހއްޖެ.       = .ެހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނ ބުނާނެއެވ   

   =  .ެިމ ނުވެެއވ         = އެއްކަުމގައިމެނުވީ. ِسْحرބަޔާްނވެގެންާވ    =  އަިދ

   އެމީހުންބުންޏެވެ.    =  އެކަޭލގެފާނުންގެ ަމއްޗަށް ބާަވއިލަްއވާނޭނަމައެވެ. ނުވަަތ ބާވައިުނލެއްީވ

 މަލާއިކަތްޭބކަލަކު. )ނުވަަތ މަލާއިކަތް ބޭަކލުން( =  ކީއްވެހެްއޔެވެ؟        =  ައިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ މަާލއިކަތްބޭކަަލކު ާބވައިަލއްވާނޭނަމަ.    =   ކަންތަްއ ނިޔާކުެރިވ

   ނިމިއްޖައީހެވެ. )އެމީހުން ަހލާކުވެ ނިމިއްަޖއީހެވެ.(    =  ުދެން އެމީހުންނަށް ތަންވަޅ

  ނުލިބެވޭނެއެވެ.       =  އެީއ މަާލއިކަތްބޭކަަލކުކަމުގަިއ  رسولއަިދ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެއ

 ލެއްވިނަމަ.       = .ެހަމަކަަށވަރުްނ އެބޭަކލަުކ ެލއްވީީހ ފިިރހެނަކުކަމުަގއެވ     =  

 ވެ.ހެއޮޅުވައިަލއްވައިފީ ކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ހަމައަދި      =  

 އެމީހުންނަށް އޮޅިގެންވާ އެތި.        = .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން މަލާމާތްުކރެވުނެވ        

 ބޭކަލުންނާއިމެދުވެސް. رسولކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގެ  =  =   ިވަށައިލެވިއްޖެެއވެ.އަދ      

  އެމީހުންގެެތރެއިން. =   މަލާމާތްކުރިީމހުންގެ. =        =   އެމީހުްނ

  އެއެއްޗަާކއިމެދު މަލާމާތްުކރިއެތި.  =  ޭ1( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ  رسولالّله)އ        = 

  ! ކަލޭމެން ބިމުގައިހިނގާބިނގާވެ ހަދައިަބލާށެވެ    =  ެދެން ނިކަން ދެކިބަލާށެވ !   

   =  .ްވީކޮންފަދައަކުންކަނ         =)ްދޮރުވެރިްނގެފަހުކޮޅު )އެީމހުންގެ ނިމުނ    
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    =  ު(؟ވެގެންވަނީ ކާކަްށހެއްެޔވެ ملكކާކަްށހެއްޔެވެ؟ ) !ވިދާޅުވާށެވެކަލޭގެފާނ         

   =  .ިއުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާތަކެތ      =  ެملك)އެތަކެތި  !އަށެވެ الّله !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ 

 (!އަށެވެ الّلهވެގެންވަނީ       =  ެފުޅުގެމަްއޗަށް ިލއުއްވިެއވެ. ذاتُއެކަާލނގެ އެކަލާނގ 

      =  رحمـة.       =  .ެހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ޖަމާކުރަްއވާހުއްެޓވ     

   = ދުަވހަށް.  قيامة     =  ުަޝއްކެއްނެތެވެ. / ނުވަަތ އެކަމާއިެމުދ އެދުވަހާއިމެދ

   ޝައްކެއްނެތެވެ.   =  ތަްއ ނަގަިއލާ ހަލާުކކުރިމީހުން. نفسއެމީހުްނ އެމީހުްނެގ 

     =  .ެފަހެ އެމީހުން އީމާންނުވާނެއެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّله )އޭ (7) ( އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުްނގެމައްޗަށް ކަރުާދހުގައި ލިޔެިވގެންވާ ފޮތެްއ !އެވެ رسول
ބާވައިލެްއވިނަމަވެްސ ދެން އެފޮުތގަިއ އެކާފަރުްނގެ އަތްތަކުްނ ބީހުމަށްފަުހ އެކާަފރުން ހަމަކަށަަވރުން ބުނާނެެއވެ. 

 އެއްކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ.  سحرމިއީ ހަމަ ބަޔާްނވެގެންާވ 
އްވާނޭނަމަެއވެ. ލ ނުަވަތ ފޮނުއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ. އެކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ މަލާިއކަތްބޭކަލަކު (8)

ްއީވ ނުފޮނުކޮށްދެްއވުމަށް އެަކލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގަިއ މަލާއިކަްތ ބޭކަަލކު بيانކަން ތެދުކަްނ  نبى)އެކަލޭގެފާނުންެގ 
وحىއްޔެވެ؟ އޭެގ ޖަވާބުގަިއ ކީއްވެގެންހެ   އްވިަނަމ ފޮނުުކރައްވަެއވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަލާިއކަތްބޭކަލަުކ  الّله

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަންތައްެވ ނިމުނީހެވެ. 

ބޭަކލަކު ކަުމގައި ލެއްވިނަަމ ހަމަކަށަަވރުން ެއ  مالئكةއެއީ  رسولއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުްއވާ  (9)
ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ  مالئكة ބޭކަލަކުވެސް ލެއްީވހީ ފިިރހެނަކު ކަމުަގއެވެ. ފިިރހެެނއްގެ ސިފަިއގައެވެ. އަިދ ކަ

 އެއޮޅޭކަންތައް ވަކިްނ ބޮޑަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އޮޅުވައިަލއްވައިީފހެވެ.

ބޭަކލުންނަށް ވެްސ  رسولވަޑައިގެންނެވި ( އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެުކިރން !އެވެ رسولالّله)އޭ  (11)
އާއަްށ މަލާމާތްޮކްށ  رسولެވރިން ެއބައެއްގެ ގާތަށް ފޮުނވުނު  أهلަތކުގެ  أّمـةމަލާމާތްކުރެވުނެވެ. )އެަބހީ: އެ 

ންނަށް މަލާމާތްކުރިމީހުން އެީމހުން އެކަމަކާެމުދ  رسولފުރައްސާރަުކރިއެވެ.( ދެންފަހެ އެމީހުންގެެތރެއިން 
 އެީމހުން ާލވަށައިލައިފިެއވެ.  عذابކޮށް ފުރައްާސރަުކރި ތަކެިތ އެބަީހ މަލާމާތް

( ކަލޭމެްނ !)އެބަީހ: ަކލޭގެފާނު ދޮގުކުރި ީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ !ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ (11)
ރިންެގ ފަހުކޮުޅ އެމީހުންެގ ދެްނ ނިކަްނ ދޮގުވެ  !ނިކަން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާެވ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ހަދައިަބލާެށވެ

 !ނިމުންހުރީ ިކހިނެއްތޯ ނިކަްނ ދެކިބަލާށެވެ
ވެގެންވަނީ ކާކަށްތޯ ނިކަްނ އެމީހުންުކރެްނ  ملكއުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (12)

އަށެވެ. އެަކލާނެގ  الّلهވެގެްނވަނީ  ملكއަށެވެ. އެތަކެތި  الّله !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ؟އައްސަވާބަްއލަވާށެވެ 
 رحمةލިއުއްިވއެވެ. )އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެމަްއޗަށް އެކަލާނގެ  رحمةފުޅުގެމައްޗަްށ  ذاتއެކަލާނެގ 

ދުވަހަްށ އެަކލާނެގ ަކލޭމެން އެއްުކރައްވާނެެއވެ. )އެއީވެްސ  قيامةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ.( އަދި ހަމަކަށަަވރުން 
ެގ  رحمةދެއްީވއެވެ. ެއއީ  ُمْهَلـةވުމަްށ  توبةވާެނ އަޅަކު  توبةއަވަްސ ނުކުަރއްވަިއ  عقوبة. ެއވެ رحمةއެކަލާނެގ 

ދުަވހާިއމެދު އެއްވެްސ ަޝއްކެއްނެތެވެ. ުނވަތަ މީސްތަކުްނ  قيامةތަނަވަސްކަމުގެ ެތރެއިންާވކަމެކެވެ.( އަދި ެއ 
ހުންގެ ނަފުސުަތއް ގެއްލުމާިއ ހަލާުކގެތެރެއަްށލީމީުހްނ އެއްކުެރއްވުމާއިމެުދ ޝައްކެއްނެެތވެ. އަިދ އެބައިީމހުން އެމީ

 ފަހެ އެމީހުްނ އީމާން ނުވާނެެއވެ.

ެ
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްވެވޮޑިގެންެވއެވެ. ملكއަދި އެކަލާނެގއަށ              =  ނޑާއި ުދވާުލ ރޭގަ

  ހަމަހިމޭންވާހާތަކެތި. )އެބަހީ: ހުިރހާތަކެތި(   = ިއެކަލާނެގއީ. އަދ         = 

  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެެނވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.   = ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !       =  الّله 

  ނޫން ފަރާތެއްހެްއޔެވެ؟    ްإختيارއަުކކަމުގައި ހިފަްނވީ. )ސަަހރޯވެިރއަކުކަމުގަިއ  َوِلىّައހުރެނ 

 ކުރަންވީ(         =.ެއެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިންނެތުމުގެތެރެއިން ހެއްދެިވ ކަލާނެގއެވ 

     = .ެއަިދ އެަކލާނގެ ކާންެދއްވަެއވެ. ރިުޒގުދެއްވައެވ      =  އަދި އެކަލާނެގ

 ފަރިއްނުކުޅުއްވަެއވެ. )އެކަލާނގެއަށް ރިޒުގު ނުދެވެެއވެ.(   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ !     =

  ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެންނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަނީ.   = .ެއަުހރެންވުމަށެވ      = 

 ވީމީހާކަުމގައ  إسالمއެންމެފުރަތަމަ    =.ެައދި ކަޭލގެފާނުވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވ!     

 = ންގެތެެރއިން. مشرك    = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !    =  ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހެރްނ

   ބިރުގަންނަމެވެ.    = ެއަށް އުރެދިއްެޖއްޔާ. َربއަހުރެން އަުހރެންގ       

   އަށް. عذابބޮޑުވެގެންވާ ުދވަހެްއގެ  =    =( ްދުުރކުރެިވއްޖެމީހާ. عذابއެމީހެްއގެކިބައިނ )

 (!)ދަންނައެވެ  = .ްއެުދވަހުނ       =  ެرحمـةހަމަކަަށވަރުން އެމީހަކަށް އެކަލާނގ 

 އަދި އެއީ. =    ލައްވައިފިެއވެ.       =.ެބަޔާންވެގެންާވ ނަސީބެވ        

 ކަޭލގެފާނަށް ޖައްސަވައިިފއްޔާ.  الّلهއަދި   =    =  .ްއެއްވެސް ދަތި އުނދަޫގކަމެއ     = 

 އެކަލާނގެ މެނުވީ. =    ކުރާޭނ އަދި ދުުރކުރާނޭ އެކަކުވެްސ ނުވެެއވެ.  َكْشفُފަހެ އެ       

 =  ާހެޮޔކަމެއް ެދއްވައިފިއްާޔވެްސ )އެަކްނ  –އަދި އެަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ހެޔޮކަމެްއ ޖައްސަަވއިފިއްޔ

  ލިބުނަނުދީ ހިފެހެއްޓޭޭނ މީހަކު ުނވެއެވެ.(      =  މައްޗަށް.ފަހެ އެަކލާނގެީއ ކޮންމެ ކަމެއްެގ 

   =   .ެކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވ         =  އަދި އެކަލާނެގއީ ެއހެނިހެްނ
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

 ފަރާތްތައް ދެަރކުރަްއވާ ގަދަފަދަވަންަތ ކަލާނގެއެވެ.    =  ިއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންގެމަީތަގއ 

 )ުހރިާހގޮތަކުންވެސް މަީތގައެވެ.(ވެއެވެ. ވޮޑިގެން       =  ީވަންަތ  حكمةއަދި އެކަލާނގެއ

  ތަްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. خبرއަދި 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުގައި އަދި (13) ެވގެންަވީނ  ِمْلكُވެ  خاصّ ހަނުިހމޭންވާތަކެތިވެސް ުދވާލު  އަދި ހަނުހިމޭންވާތަކެްއޗާއި  ޭރގަ

 ހަމަ އެަކލާނގެއަށެވެ. އަދި އެަކލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

 َوِلىّނޫން އެހެންެއއްޗެއް، ެއހެންފަރާތެްއ ސަަހރޯވެިރއަކުކަމުގައި،  الّله !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ (14)

ުކރަންވީހެްއޔެވެ؟ އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިން މިާސލެއްެނިތ  إختيار ؟އަކުކަމުގައި ައހުރެން ހިފަންވީހެްއޔެވެ

ފުރަތަމަވެސް ހެއްދެިވ ަކލާނގެެއވެ. އެަކލާނެގ )އަޅުތަުކންނަށް( ކާންދެއްަވއެވެ. ރިޒުުގ ދެއްވަެއވެ. އަިދ 

އަުހރެންނަްށ  !އްނުުކޅުއްވައެވެ. ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެއެކަލާނގެއަްށ ރިޒުގު ނުދެެވއެވެ. އެކަލާނެގ ފަރި 
ްނގެތެރެއިްނ  مشركވީމީހާކަމުގަިއ ުވމަށެވެ. އަދި އެްއގޮތަކަށްވެސް  إسالمއަމުރުވެިވގެންވަނީ އެންމެުފރަތަމަ 

 ވެވަޑައި ނުގެންނެވުމަެށވެ. 

އަށް ުއރެދިއްޖެއްާޔ ބޮޑުވެގެންާވ  َربّައހުރެން ިބރުގަންނަނީ ައހުރެްނގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ (15)

 ެދއްވައިާފނެކަމަށެވެ.( عذابއަެށވެ. )އަުހރެންނަށް ެއ  عذابދުވަހެއްެގ 

( !އަނުބރާލެިވްއޖެމީހާ ދުރުުކރެވިއްޖެީމހާ )ދަންނަެއވެ عذابއެމީހެއްެގ ކިބައިްނ އެދުަވހުން  (16)

 ވެގެންާވ ނަސީބަކީ ެއއީއެވެ. بيانލައްވައިިފއެވެ. އަިދ  رحمةހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކަްށ އެަކލާނގެ 

تعالىއަދި  (17) ދަތިކަމެއް ޖަްއސަވައިފިއްާޔ ހަަމ އެަކލާނގެމެނުީވ އެަކްނ  –ކަޭލގެފާނަށް އުނަދގުލެްއ  الّله

ލޭގެފާނަްށ ފިއްލަވާޭނ މީހަުކ ނުވެއެވެ. އަިދ އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ހެޔޮކަމެްއ ދެއްވައިިފއްޔާވެްސ )އެކަްނ ކަ 
ލިބުނަނުދީ ހިފަހައްޓަިއލެވޭނެ ހަމަެއކަކުވެސް ުނވެއެެވ.( ފަހެ އެކަލާނގެ ުހރިހާކަމެްއގެ މައްޗަްށ 

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

 ެއހެން . )ކަލާނެގއެވެ ގަދަފަދަވެވޮޑިގެންވާ ހުިރހާގޮތަކުންެވސް އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް  އެަކލާނގެއީ އަދި (18)

ތައް މޮޅަށް  خبرވަންތަ އަދި ހުރިހާކަމެްއގެ  حكمةއެވެ.( އަދި އެކަލާނެގީއ  َقاِهر ނިކަމެތިުކރަްއވާ ހުރިހާެއއްޗެއް

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !         =  ހެކިދިނުމުގައި އެންމެބޮޑީ ކޮންއެއްެޗއްހެއްެޔވެ؟

    = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !        = އެީއ ެހކިވެވޮޑިގަންނަވާޭނ ަކލާނގެއެވެ. الّله   

    = .ުއަހުރެންނާއި ކަލޭމެނާިއ ދެމެދ      =  ްوحىިއއްވެވުނެވެ. ) وحىއަދި އަހުރެންނަށ 

 ކުރެއްވުެނވެ.(      =  قرآنިމ .      =  ުކރުމަށް. إنذارން ަކލޭމެނަށް  قرآنެއ 

     =  ެިއވުނުމީހަކަށާއި( تـَْبِليغފޯރިމީހަކަށާއި. ) قرآنއަިދ އ       = ކަލޭމެްނ

    ހެކިވަމުހެްއޔެވެ؟      =  ްންތަކެއްާވ ކަމަށް. إلـهއާއިއެުކ ެއހެން  الّلهހަމަކަށަވަރުނ 

       = ެައހުރެން ެހކިނުވަމެވެ. ނުވެސްވާނަމެވެ.  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ   =  ކަލޭގެފާުނ

  !ވިދާޅުވާށެވެ         =  ެއަކުކަމުގަެއވެ. إلـهއެަކލާނގެާވކަންކަަށވަީރ ހަމައެންމ         

 އަުހރެންވަނީ ަބރީައވެގެންނެވެ.އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ  =      =  ަشريكކަލޭމެން ިތޔ 

   ކުރާތަކެތީން.       =ެންނާިއ  يهودىމީހުން. )ްއވިތިމަންރަްސކަާލނގެ އެީމހުންނަށް ފޮތްދ

   އިން( نصارى     = ެކަން / ނުަވަތ  إلـهއެީއ އެްއކައުވަންަތ  الّلهނުވަތަ /  إسالمدينއެީމހުން އ

 ނަބިއްޔާކަން / ދަންނާށެވެ.  حقّގެފާނު އެއީ  محّمد        .ްއެމީހުން ދަންނަފަދައިނ

 އެނގޭފަދައިން.      = .ްއެމީހުންގެަދރިނ         =  ތަްއ  نفسއެީމހުންެގ

  ނުވެއެވެ.  إيمانފަހެ އެމީހުން   =     (!ގެއްލުަވއި ަހލާކުުކރިމީހުން. )ދަންނައެވެ

  =  އަދި އަނިޔާވެިރކަންބޮޑީ ފަހެ ކާކުހެްއޔެވެ؟     = .ެދޮގުހެދިމީހަކަށްވުރ      = 

   އަށް ދޮގެއް. حضرةގެ  الّله    =   .ިނުަވތަ އެކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރ       

ނުވާނެެއވެ.  -ހަމަކަށަަވރުން ކާމިޔާބު ނުެވއެވެ.  =       .ްއަނިާޔވެރިންނަށ        = 

 ކުރައްވާދުަވހުން. َمْحَشرއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން    = .ްއެ އެންމެނ      

  ކުރިމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަންގަވާުހށީމެވެ. شريكދެން  =   =  ންަތްއ  شريكކަލޭމެންެގ

   ކޮބައިހެއްެޔވެ؟      =   ންކަމުގައި ީހކުރި. شريكކަލޭމެން އެތަކެއްޗަީކ    
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

      =  ެނުވެއެވެ. )ެއސުވާލުގެ ޖަވާބުުނވެއެވެ.( إمتحانދެން އެމީހުންގެ އ       = ްއެމީހުނ

 ހަމަ ބުނުންމެނުވީ.    =  الّلهއަޅަމެންެގ   ަގންދީ ބުނަމެވެ. َرب       =  އަޅަމެންީނ

  ނުކުރަމެެވ. ِشْركُންކަމުގައި ނުވަމުއެވެ. / އަޅަމެން  مشرك       =  އެމީހުން ދޮގުހެީދ

 !ެށވެވަޑައިގަންނަވާެދކެ ކޮންފަދައަކުންކަން ކަލޭގެފާނު ނިކަން      =   ެنفسއެމީހުންގ 

 ތަކުގެމައްޗަށް.     .ެއަދި އެމީހުންގެކިބައިން ެގްއލިގެންދިޔައީެއވ       =  ްއެމީހުނ

 ދޮގުހަދާކަމުގަިއވީ ތަކެތި. )އަޅުކަންުކރެވުނު ބުދުަތއް(
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّله )އޭ (19) ެހކިދިނުން އެންމެބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮްނއެއްޗެްއ ހެއްޔެވެ؟  !ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ (!އެވެ رسول
އެވެ. އަުހރެންނާިއ ކަލޭމެނާއިދެމެދު ހެކިެވރިއަީކ އެަކލާނގެެއވެ. އަިދ  الّلهެއއީ  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
 الّلهުކރެއްވުމަށެވެ.  إنذارިއވުނު މީަހކަށް  قرآنބާވަިއލެއްވުީނ ކަލޭމެންނަށާިއ އަިދ މި  قرآنތިމަންކަލޭގެފާނަށް މި 

)ަކލޭމެން އެކަމަްށ  !ންތަކެްއވާކަމުގަިއ ކަލޭމެން ހެކިވަުމހެްއޔެވެ؟ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ إلـهُއާއިއެކު އެހެން 
ީރ ހަމައެންެމ އެަކލާނގެވާކަންކަަށވަ !ހެކިދިނަސް( ތިމަންަކލޭގެފާނު އެކަމަށް ހެކިނުދޭނަމެވެ. ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

 ުކރާތަކެތީން ައުހރެން ބަީރއަވެގެންވަެމވެ.  شريكއަކުކަމުގައެވެ. އަިދ ކަލޭމެން ިތޔަ  إلـه

 يعنى:އިން އެކަން  نصارىންނާއި  يهودىހުން އެބަީހ މީ އްވި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ފޮތްދެ (21)

 حّقنبىގެފާނު އެއީ  محّمدކަން ނުވަަތ  حّقدينެއއީ  دينإسالمއެްއކަން ނުވަަތ  إلـهއެކަލާނެގ އެީއ ހަަމ އެންމެ 

ތަްއ  نفسއާކަން އެމީހުންނަށް އެމީހުްނގެ ފިރިހެންަދރިން އެނގޭފަަދއިން އެނގޭނެއެވެ. އެމީހުން އެމީހުންގެ 
 ަފހެ އެމީހުްނ އީމާން ނުވާނެއެވެ.  !ގެއްލުާވލާ ހަލާކުުކރިމީހުން ދަންަނއެވެ

ްއ އުފައްދަިއގަތް މީހަކަްށވުެރ ވަކިންބޮޑު ައނިޔާވެރިއަީކ ކާުކހެއްެޔވެ؟ )ެއއަށްވުެރ ބޮުޑ އަްށ ދޮގެ الّلهއަދި  (21)
އަނިޔާވެރިައކު ނުވެެއވެ.( ނުވަތަ އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރިމީހަކަށްުވރެ ވަކިން ބޮޑުދޮުގވެރިއަކީ ކާކުހެްއޔެެވ؟ 

 ނުވާނެއެވެ.  كاميابހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިންނަށް 

ކުރިމީހުންނަްށ  شريكުކރައްވާޭނ ދުވަހުްނ ދެން  محشرއަދި އެންމެންއެީކ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (22)
ންތަްއ  شريكކުިރ  شريكންކަމުގައި ީހކޮށްގެން  شريكކުރަްއވާ އަންގަާވހުށީމެވެ. ކަލޭމެްނ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ 

 (!ިނކަން ގެނެސްބަލާެށވެ ކޮބައިހެއްެޔވެ؟ )ަކލޭމެންބުނަނީ ތެދުކަމުގަިއވަންޏާ އެތަކެތި

އެސުވާުލގެޖަވާުބ ެއމީހުން މިފަދައިން ބުނުންމެނުީވ ނުެވއެވެ.  يعنى:އިެގ  فتنةދެން އެމީހުންެގ ެއ  (23)
الّله"އަޅަމެންގެ   ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ." مشركގަންދީ ދަންނަވަމެވެ. އަޅަމެން  َرب 

ދޮގުހެީދ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާނު ނިކަްނ ތަކުގެމައްޗަްށ  نفسއެމީހުން އެީމހުންގެ  (24)
 އަދި އެމީހުން ދޮުގހަދާކަމުގަިއވީތަކެތި އެމީހުންގެ ކިަބއިން ެގއްލިގެްނ ދިޔައީެއވެ. !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ންގެެތރޭގައިެވއެވެ.( مشركއަދި އެީމހުންގެތެޭރގައިވެެއވެ. )ެއ            =  ކަޭލގެފާުނ

 ވިދާޅުވާތަކެތި ައހާމީހުން.         =  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީަގިއ

ނޑެްއ / ހުަރހެއް. =   ލެއްވީމެވެ. )އެވިދާޅުާވ އެްއޗެއް( އެމީހުންަންށ  =     މަތިގަ

 ނުވިސްނޭނޭގޮތުން.     = .ެއަދި އެމީހުްނގެ ކަންފަތްތަކުގަިއވެއެވ   =  / ްބައްކަމެއ

 ބީރުކަމެއް.     = .ްއަިދ އެމީހުން ެދކޭނަމަވެސް / ެއމީހުންދުއްޓަސ      =  ކޮންމެ ަދލީލެްއ

   އެއް. حّجة/ ކޮންމެ     =  ްއީމާންނުވެއެވެ. / ނުވާނެއެވެ.ެއޔަށް އެީމހުނ      = 

  ކަލޭގެފާުނ އަިރހަްށ އެމީހުްނ އަުތވެއްޖައުމަށްދާންދެން.    =  حالކުާރ  َجَدلކަލޭގެފާނާިއ އެމީހުްނ . 

      = .ެކާފަުރވީމީހުްނ ބުނެއެވ     =  ިނުވެެއވެ. قرآنމިނުވެއެވެ. / މ     

     =  .ީއިސްވެދިޔަމީހުންގެ ާތކުންތާކުނުޖެހޭ ާވަހކަތައްކަމުގައިމެނުވ   =  އަދި އެމީހުން )ެއ

 ން( مشرك    =  .ެމަނާުކރެއެވެ.އެކަޭލގެފާނުންގެ ކިަބއިން )ީމސްތަކުން( ނަހީުކރެއެވ   

  =  .ެއަިދ މީސްތަކުން އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުްނ ދުރުވެެއވ    =  އަދި އެމީހުްނ

  ހަލާކުނުުކރެއެވެ.  =   ތައްމެނުވީ. نفسއެމީހުންެގ       =  އަދި  އެމީހުންނަްށ

 ވެސް ނުކުރެެވއެވެ. إحساس)އެކަން(       =   .ައަދި ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެނަމ    =

 އެމީހުން ބެއިތިއްބޭހިނދު. )ބަނދެފައި ބެއިިތއްބޭހިނދު(     =  .ާނަރަކައިގ     =  ފަެހ

 އެމީހުން ބުނާނެއެވެ.       =  އަހުރެމެްނ އަނބުރާ )ދުނިޔެއަށް( ަރއްދުކުެރވޭނަމަ ކޮންފަަދ

 އަދި ައހުރެމެްނ ދޮުގ ނުކުރުމަށާއި. =    ރަނގަޅުހެއްެޔވެ؟     =   ެގ  َربّައހުރެމެންެގ

 އާޔަތްތައް.     .ެއަިދ އަހުރެމެްނވ        = ންގެެތރެއިން. مؤمن        =  އަިދ

 ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެމީހުންނަށް ފައުޅުެވއްޖެއެވެ.     =   .ިއެމީހުން ވަންހަނާުކރާކަމުގަިއ ވީތަކެތ

  (َمْعِصَبـةާއ  نفاقއާއި  ُكْفر)   = .ްމީގެުކރިނ      =  )އަދި އެީމހުން )އަންބުާރ ދުނިޔެއަްށ
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

 (ފޮނުވުނުނަމަ.)ރައްދުކުެރވުނުނަމަ    =  ްވީހެވެ. )ައލުންވެސް ުކރީހެވެ.( إعادހަމަކަށަވަުރން އެމީހުނ 

      = ުއަށް.( نفاقއެމީހުންނަށް ނަހީވެވުނުކަންތަަކށް )ކާފަރުކަމާއި  ންއެކަމަކ       

  މަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ދޮގުެވރިންނެވެ.ހައަދި  =
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންގެތެޭރގަިއ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާތަކެތީެގ އަުޑއަހާމީހުންވެެއވެ. ހަަމއެކަިނ އަހާމީހުންެނވެ.(  مشرك އެ  އަދި (25)

އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީގަިއ އެީމުހންނަށް ނުވިސްނޭޭނ ގޮތުްނ ުހރަހެްއ ުނވަތަ ިނވަލެްއ 
ެއްއ  حّجةއެއް  دليلމެްއ ލެއްވީެމވެ. އަދި ކޮންމެފަދަ ލެއްވީމެވެ. އަިދ އެމީހުްނގެ ކަންފަތްތަކުގެމަީތގައި ަބއްކަ

އެމީހުންނަށް ފެނުނަސް އެީމހުން ެއޔަށް އީމާންނުވާެނއެވެ. ެތދުނުކުރާނެއެވެ. ެއއީ އެމީހުން ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިަހްށ 

އެމީހުންަންށ  دليلކުާރ  دليلކަމުގެމަްއޗަށް  نَبىއައިސް ަކލޭގެފާނާިއ ޖަދަލުކޮށްފުމަށްދާންދެންނެވެ. )ަކލޭގެާފނުގެ 

 قرآنކުރާނެއެވެ.( ކާަފރުވީމީހުްނ ބުނާނެއެވެ. ިމ  جدلކުރުމަށް އެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ  باطل دليلފެނުމަށްފަހު އެ 

 މިއީ ހަމަ އިސްވެދިޔަމީހުްނގެ ތާކުންތާކުނުޖެޭހ ފުލޯުކވާހަކަތަެކއްކަމުގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ. 

ގެކިަބއިން މީސްތަކުން ދުުރކޮށް ނަހީކުރެެއވެ. މަނާކުރެއެވެ. އަިދ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުން އެަކލޭގެފާނުން (26)

 مشرك)އޭގެސަބަބުން( ެއކަލޭގެފާނާިއ ދުރަށްެދއެވެ. އެަކލޭގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު އެހުމަށް ނާދެއެވެ. އަދި އެކަމަކު އެ 

އެމީހުންނަްށ  عذابގެ ކޯފާާއއި  الّله ތައް މެނުވީ ަހލާުކ ނުކުރެެއވެ. )އޭގެސަބަބުން نفسން އެގޮތުން އެމީހުންގެ 

 ނުުކރެެވއެވެ.  إحساسވަނީއެވެ.( އެމީހުންނަށް ެއކަންވެސް  حقّ

ދުަވހުން ނަަރކަިއގާ ބަނދެވިފަިއ ބެއިތިއްބޭހިނުދ ކަޭލގެފާުނ  قيامةންތައް  مشركއަދި އެމީހުްނ އެބަީހ  (27)

ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމައެވެ. ފަެހ އެހިނުދ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ. އަހުރެމެން އަލުން ދުނިެޔއަށް ފޮނުވޭނަމަ އޭުރްނ 

ގެތެރެއިންނެވެ. )އެކަަމުކ ން مؤمنއަދި އަުހރެމެންވާނީ  !ގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުނކުރާނަމެވެ ربّއަހުރެމެން ައހުރެމެންެގ 

 މިހާުރ ނުވި ަތއްޔާރެްއ ޭއރަކުން ނުެވވޭނެއެވެ.( ؟މިމީހުންގެ މިނަމައިގާއޮީތ އޭރުްނ ދެން ކޮންފައިާދއެއްބާވަެއވެ

ކަްނ  منافقއަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ މީެގކުރިްނ އެމީހުން ވަންހަނާުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތައް، އެބަީހ ކާފަރުކަާމއި  (28)

ެއމީހުންނަށް ހާމަެވ ފައުޅުވެއްޖެެއވެ. އެބަީހ އެުދވަުހްނ عذابގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަްށ ހުިރ ަހލާކާިއ އަދި އެކަމު 

ފައުޅުވާނެއެވެ. އަދި )އެމީހުން އެއެދޭގޮތަށް( ައލުންެވްސ  فضيحةގައި އެމީހުންެގ ެއ  حاضرތަކުންގެ  َخْلقُއެންމެހައި 

ވާނެއެެވ.  رجوعންވެްސ އެމީހުްނގެ އެނުބަިއ ކަންތައްތަކަްށ އެމީހުްނ ވުނުނަމަ ކަަށވަރުއްއެމީހުން ދުނިޔެއަްށ ފޮނު

 އެމީހުންނަކީ ހަަމ ދޮގުެވރިންނެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ވެ.(ން ބުނެ مشركއަދި އެމީހުންބުްނޏެވެ. )އެބަީހ     =  ެނުވެއެވެ.އ         

 މެނުވީ. )ދުނިޭޔގެ ިދރިުއޅުންމެނުވީ.( حياةއަުހރެމެންެގ ދުނިޔޭެގ  =        =  އަިދ

 އަހުރެމެންީނ )މަރުވުމަށްފަުހ އަލުންދިިރގެން( ފޮނުވޭނޭ ބަޔަކުނޫނެވެ.     =  އަިދ ަކލޭގެާފުނ

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމަ.    = .ުއެމީހުްނ ބެއިތިޭބހިނދ      =  حضرةެގ  َربّއެމީހުންެގ 

  ކުރައްވާނެެއވެ. وحىއެކަލާނގެ  =  ގައި.         =  ީއެއްނޫންހެްއޔެެވ؟  حقّއަޅެފަހެ މިއ

 އެްއނޫންހެއްޔެވެ؟( حقّބެއްލެވުން ިމއީ  ِحَسابއަްށ ފޮނުވާ  محشر)އެބަހީ:   = .ެއެމީހުން ދަންނަވާނެއެވ 

       =  ެއެކެވެ.  حقّގަންދީ ދަންނަވަމެވެ. އެއީ ހަމަ   َربّއަޅަމެންގ   =  ެوحىއެކަލާނގ 

  ކުރައްވާނެެއވެ.     =  ްގެރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ. عذابފަެހ ަކލޭމެނ          

ހަމަކަށަވަރުން ދޮގުހެިދ މީސްތަކުްނ  =      ކަލޭމެން ކާަފރުވާކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން.  =

 ގެއްިލ ަހލާކުވެއްޖެެއވެ.     = ބައްދަުލވުމާއިމެދު.އާިއ  الّله         =  އެމީހުންގާަތްށ

 އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން. قيامة   = .ްހަމަކުްއލިއަކަށ   = .ެއެމީހުްނ ބުނާނެއެވ       = 

 އޭހުިރ ހިތާމައެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.        = .ްއެކަމުގައި އަުހރެމެން ފަުރވާކުޑަކުރިކަމުެގ މައްޗަށ 

     =  ާحالއަދި އެމީހުން އުފުލ .     = .ްއެމީހުންގެ )ފާފައިގެ( ަބރުތައް. ފާފަތައ   

   =   .ިއެމީހުްނގެ ބުިރކަށިތަކުގެމަތީގައ  =  .ެދަންނާށެވ!           = އެމީހުްނ

 އެކުާރ ފާފަ ނުބައިެވގެންވެެއވެ.             .ެއަިދ ދުނިޔޭެގ ދިރިއުޅުން ުނވެއެވ       

  ވުމެއްކަމުަގއި މެނުވީ. )އެބަީހ ކުޅިަވެރއްކުޅެލާާހ ހިނދުކޮޅެއްމެނުވީ(  غافلކުޅިވަރާިއ   =     = 

ނޑައެޅިގެްނ   ހެޮޔވެގެންެވއެވެ. =  ެގގޮވަތި. آخرةއަދި ކަ     = ެވރިވާމީހުންނަްށ /  تقوى

ބިރުވެތިާވ މީހުންނަށް.       = ަކލޭމެން ަފހެ ބުއްދިނުުކރަމުހެްއޔެވެ؟ / ނުވިސްނާނުހެްއޔެވެ؟  
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   = .ެހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮިޑގަންނަވަމެވ          =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތިން. =    ކަލޭގެފާނު ހިތާމަ ުކރުވާކަން.   =  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ

 ކަލޭގެފާނުން ދޮގުުނކުރެއެވެ.އެމީހުން  =   އެމީހުން.        =  އަދި އެހެނެއްކަަމުކ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަނިާޔވެރިން.      = ެގ އާޔަތްތަކަށް. الّله      =  އެމީހުްނ

   ދެކޮޅުހަދަނީއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 حياةނުވާމީހުން ބުނެއެވެ.( އަހުރެމެންގެ މިދުނިޭޔގެ  إيمانދުވަހަށް  آخرةން ބުނެއެވެ. ) مشرك އެ އަދި (29)

އަުހރެމެންނަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ައުހރެމެންނަކީ މަރުވުމަށްފަހު ައލުން ދިރިގެން ފޮނުވޭޭނ  އެއް حياةނޫން އެހެން 

 ބަޔަކުނޫނެވެ. 

الّله)އޭ   (31) ގަިއ ކޮޅަްށ  حضرةެގ  ربّއެީމހުންެގ  –ްނ  مشركއެބަީހ ެއ  –( އެމީހުްނ !ެއވެ رسول

 حقّކުރަްއވާހުއްެޓވެ. މިީއ އަޅެފަހެ  وحىބެއިތިއްބިފައި ތިބޭތަްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނަމައެވެ. އެަކލާނގެ 

އެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟( އެީމހުްނ  حقّބައްލަާވ ޖަޒާދެއްވުމަކީ  ِحَسابކުރައްވާ  محشرއެއް ނޫންހެއްެޔވެ؟ )އެބަހީ 

އެކެވެ. އެކަލާނގެ އަްނގަވާނެއެވެ. ަކލޭމެްނ  حقّގަންދީ ދަންނަވަމެވެ. އެީއ ހަމަ  َربّދަންނަވާނެއެވެ. އަޅަމެންގެ 

  !ެގރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ عذابކާފަރުވާކަމުަގއިވީކަންތަކުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން 

ން ދޮުގކުރި މީސްަތކުން ގެއްިލ ހަާލކުވެއްޖެެއވެ. އެމީހުންެގ ގާަތްށ އާއި ބައްަދލުވު الّلهހަމަކަށަވަރުން  (31)

އަުތވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެީމހުން އެުނބައި ކަންތައްތަްއ ުކރުމުގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެ. )ެދްނ  قيامةހަމަކުއްލިައކަށް 

ުކރިކަމުގެމައްޗަްށ  إْهَمالށް އާއިމެދު ފަރުާވކުޑަކޮ قيامةވުމުން( އެމީހުން ބުނާެނއެވެ. ެއ  قيامةކުއްލިއަކަްށ 

 حالއެީއ އެމީުހންގެ ބުރިކަށިމަތީ އެީމހުންގެ ފާފަތައް އުުފލާ  !އަހުރެމެންނަށް ުހރި ހިތާމަެއއްގެ ބޮޑުކަމާެއވެ

 އެއުފުާލ ބުރަތަުކގެ ނުބައިކަާމއެވެ!  !އެމީހުން އެކުާރ ފާފަތަކުގެ ނުަބއިކަމާއެވެ !ގައެވެ. ދަންނާށެވެ

އަކީ ހަމަ ކުޅިވަރެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުވެއެވެ. )އެަބހީ ކުޅިވަެރއް ކުޅެލާފަިއ  حياةއަދި ދުނިޔޭގެ މި  (32)

ނޑައެޅިގެން  تقوىއަނބުާރ ކުޅިވަުރ ނިމިގެްނ ެގޔަްށ އަންނަކަަހަލ ކަމެކެވެ.( ައދި   آخرةވެިރީވ މީސްތަކުންނަްށ ކަ

 ކޮށް ބުއްދިކޮށް ނަހަދަމުެހއްޔެވެ؟  فكرވިސްނާ  ގެ ގޮވަިތ ހެޮޔވެގެންާވކަންކަށަވަެރވެ. ކަލޭމެްނ ފަހެ

އެދައްާކ ާވހަކަތަކުން ހަމަކަށަަވުރން ކަލޭގެފާނުްނ ހިތާމަފުޅުކުރަްއވާކަްނ  އަދި އެމީހުން  (33)

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ދޮގުނުުކރެއެވެ. ައިދ 
 ެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަދާ ިއންކާރުކުރަނީެއވެ. الّلهނިޔާެވރިން އެހެނެއްކަމަުކ އަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ން ދޮގުުކރެވުނެވެ. رسولއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ      = 

 ފަހެ އެބޭކަލުން ކެތްތެރިވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ. =  ކަލޭގެފާނުންގެުކރިންވެސް.     =  

  އަދި އެބޭކަލުންނަށް އުނަދގޫލިބިވަޑަިއގެންނެވުނެވެ. =  އެބޭކަލުން ދޮުގކުރެވުނުކަންަތއްތަކުގެ ަމއްޗަށް. 

           =  އަތުވެއްަޖއުމަށްދާންދެން.އެބޭަކލުްނނަށް  نصرތިމަންރަސްކަލާނެގ     =   އަިދ

 ބަދަލުކުރާޭނ މީހަުކ ނުެވއެވެ.      = ފުޅުތަކަށް. كلمةެގ  الّله     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

  ކަލޭގެފާނުންގެައރިހަށް އަުތވެއްޖެއެވެ.         =خبرތަކުގެތެރެއިން  خبرބޭކަލުންގެ  رسول 

.        = .ާއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ބޮޑުކަމެއްކަމުގައިވަްނޏ    =  އެމީުހްނ

  އެނބުރި ފުރަގަސްދިނުން         = .ާފަހެ ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވަންޏ        =  

  ކޮނެފައިވާ މަެގއް ހޯދުމަށް.     .ިބިމުަގއ      =  ނުވަތަ ސިޑިެއއް )ހޯދުމަްށ

 ކުޅަދާނަވެއްޖެއްޔާ(      .ްއުޑަށް. އެރުމަށ      = .ިދެން ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގާތަށް ގެނަސްދީފ 

     ަކލޭގެފާނު ތެދުކަުމގެމައްަޗށް(ެއއް.  حّجةެއއް /  َعاَلمة(       =  އެދިވޮޑިގެންެނވިނަަމ  الّلهއަިދ

 އިރާދަކުެރއްވިނަމަ.     = .ެއެމީހުން ޖަމާުކރައްަވއިފީހެވ        = .ްތެދުމަގުގެމައްޗަށ  

  = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވ !       = .ްޖާހިލުންގެތެރެއިނ     

    = .ީޖަވާބުދޭނެކަން ކަށަވަރ     =  .ެއަޑުއަހާމީހުންނެވ     =  އަދިމަރުިވ

 މީސްތަކުން.     =  އެމީހުން ފޮނުއްވާުހއްޓެވެ.  تعالى الّله      =  ެحضرةދެން ހަމަ އެކަލާނގ 

 އަށެވެ.     =  ްވާހުށީ.  رجوعއެމީހުނ   =  .ެއަދި އެމީހުން ބުްނޏެވ         

އެކަލޭގެފާނުންެގ  =    އެއް ބާވައިނުެލއްވީ ކީއްެވހެއްެޔވެ؟ عالمةއެއް /  دليلއެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް  =
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 ން. حضرةގެ  ربّ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ !        =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ.      = އެއް ބާވައިެލއްވުމުގެމައްޗަށް.  دليلއެއް /  عالمة    

    =  .ްއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންުކރެ ގިނަީމުހނ       =   އެމީހުންނަކަްށ

 ނޭނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله އޭ ) އަދި (34)  :ްނ ދޮގުުކރެވުނެވެ. )އެބަހީ رسول( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ ކުރީގަިއ !ެއވެ رسول

ތަކުގެމީހުްނ ދޮގުކުިރއެވެ.( އަިދ އެބޭކަލުްނ އެބޭަކލުންގެމައްޗަްށ  أّمـةން ެއ  رسولއަްށ ފޮނުވުނު  أّمـةއެކިއެކި 
އެބޭކަލުންނަްށ  نصرއެދޮގުކުެރވުނުތަކެއްޗާއިމެުދ ކެތްެތރިވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

ފުޅުތައް ބަދަލުކުރާނެ ީމަހުކ  كلمةގެ  الّلهދަގޫތަްއ ޖެހުނެެވ. އަދި އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެބޭަކލުންނަށް އުނ
ފުޅު ބަދަލުުނވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ިމ  كلمةދެްއވުމުގެ  نصرބޭަކލުންނަށް އެންމެފަހުްނ  رسولނުވެއެވެ. )އެަބހީ: 

 خبرބޭކަލުންގެ  رسولްސވެދިޔަ އާ އަށެވެ.( އަދި ހަމަކަށަަވރުން އި رسولއޮންނާނީ  نصرގައިވެސް އެންމެފަހުން  أّمـة

 ކަލޭގެފާނަށް އަތުވެއްޖެެއވެ. خبرތަކުގެތެރެއިްނ ބައެްއ 

الّله)އޭ   (35) ( އަދި ކަލޭގެފާނަށް އެކާފަރުްނ ފުރަގަސްދިނުމާއި ކަލޭގެފާނު ޮދގުކުރުްނ !އެވެ رسول
ބޮޑުކަމަކަށްވަންޏާ، ދެން ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަަމ ކަލޭގެފާނު ބިމުގެެތރެއިން ބިންަގރާސް މަަގކުްނ 

ނޑެއް ނުވަތަ ސިޑިެއއްބަހައްަޓވަިއ އުޑަށްއަރާވަޑަިއގެން )މި  حّجةއާއި  دليلާހރު ުހރި ވަޑައިގެން ނުވަތަ ހަުރގަ

އެފަދަ ކަމެއް ކަޭލގެފާނަކަްށ  -ވަަޑއިގެންނެވިނަމަވެސް  އަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވެްނޏާ دليلއަށްވުރެ އިުތރުމޮޅު 
 علمެގ  أزلެގ  الّلهކަލޭގެފާުނ ގެންެނވިނަމަވެސް  އެްއ  بـُْرهانއެްއ  دليلއަިދ ނުވަަތ އެފަަދ  -ނުކުރެއްވޭނެެއވެ.

އަިދ  (މީހުން ަކލޭގެފާނު ތެދުކުރުން އިސްވެޮގސްފައިނުާވނަމަ އެމީހުން ކަލޭގެފާނަށް އީމާން ނުވާނެއެވެ.ފުޅުގައި އެ
އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެ އެންމެން ތެދުމަގުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޖަމާކޮށްދެއްަވއިފީހެވެ. ައިދ  الّله

  !ޖާހިލުންގެތެެރއިން ަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ

َفعَދޭނެކަންކަށަވަީރ އަޑުައހާމީހުންނެވެ. )އެބަހީ:  إجابةއަށް  دعوةކަލޭގެފާނުންެގ  (36) އެްއ ުކރާނޭގޮަތްށ  َمنـْ
ބަސްފުޅުއަހާމީހުންނެވެ. )ކާފަރުން ެއއީ މަުރވެފައިވާ ަބއެްއކަހަލަ ަބއެކެވެ.ފައިދާއެއްުކރާފަދަ ެއހުމެއް އެމީހުްނ 

އަށް ފޮނުއްވާހުއްޓެވެ. )ކާަފރުންވެސް އެފަދައެވެ.( ދެްނ  محشر الّله ނުއަހާނެއެވެ.( އަދި ަމރުވެފައިތިބިމީހުން
 އަށެވެ.  حضرةވުްނވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رجوعއެމީހުން އެނބުިރ 

 دليلކަމުގެމައްޗަްށ  رسولން )އެކަލޭގެފާނުންެގ  حضرةގެ  َربّއަދި ކާފަރުްނ ބުންޏެވެ. އެަކލޭގެފާނުންގެ  (37)

الّلهނަށް ބާވައިުނލެއްީވ ކީއްެވގެންބާވަެއވެ؟ )އޭ އެކަޭލގެފާ دليلކުރާ(   !( ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول
ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަިދ އެހެނެްއކަމަުކ  الّلهއެްއ ބާވަިއލެއްވުމަށް  حّجةއެއް  دليلހަމަކަށަވަރުްނ 

 އެމީހުންކުރެގިނަީމހުންނަކަށް ެއގޮތެއް ނޭނެގއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ްއެކެވެ.(  دابّـةކުާރ ކޮންމެ ެއއްޗަކީ  حركاةއެްއ ނުވެެއވެ.  )ުފރާނައެޅިގެން  دابّـةއަދި ެއއްވެސ

       = .ިބިމުގައ        = .ެއަިދ އުދުޭހ އެްއވެސް ދޫންެޏއްވެްސ ނުވެެއވ    =  

   އޭގެ ދެފިޔައިން.      =  ތަކެއްކަމުގަިއވާމެނުވީ.  أّمـةަކލޭމެން ފަދައިްނ          

   =  ( إهمالއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮތުަގއި ެއްއވެސް ެއއްޗެްއ   )ާކުަރއްާވ ފަރުާވކުޑަކުރަްއވ

  ދޫނުކުރައްވަމެވެ.     =  ެއަށެވެ.  حضرةގެ  ربّދެން އެމީހުންގ     =  އެމީހުްނ

   ވުންވަނީ. )އެއްވުންވަނީ(  محشر     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ

 އެީއ ބީުރ އަދި މަންމަންަބއެކެވެ. =    ދޮގުކުރިމީހުން.      = .ާއަނދިީރގައިވ     

  = (!އިރާދަކުރަްއވައިފިއަޅަކު )ދަންނައެވެ الّله    = .ެއެކަލާނގެ އެމީހަކު މަގުުފރައްދަވަެއވ  

 =  ި(!އަޅަުކ )ަދންނައެވެ އަިދ އެަކލާނގެ އިރާދަުކރައްަވއިފ       = ެއކަލާނެގ އެމީަހުކ

  ލައްވަެއވެ.        = .ްސީދާެވގެންާވ ތެދުމަގުގެމައްޗަށ   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !

    =  ދީބަލާށެވެ خبرކަލޭމެން ނިކަްނ !         = ްعذابގެ  الّلهކަލޭމެންގެގާތަށ 

  އަތުވެއްޖެއްޔާ.     =  ްއަތުވެއްޖެްއޔާ. قيامةނުވަަތ ކަލޭމެންަނށ        =   

   ނޫންފަރާތަކަށްހެްއެޔވެ؟ الّلهކޮށް ގޮވާހަދާނީ  دعاءކަލޭމެން     = ީކަލޭމެންނަކ

  ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންާޏ )ކަލޭމެްނ ނިކަންބުނެބަލާށެވެ.(      =  އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެންޮގާވ

 ކުރާީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ. دعاء  =  އެވެ.ނެފިްއލަވާދެން އެކަލާނެގ         = 

 ކުރި އެކަންތައް. دعاءއެކަލާނގެއަްށ ކަލޭމެންޮގވާ     = .ާއެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންފިއްޔ    =  

 އަދި ކަލޭމެން ހަންދާންނެތެއެވެ.     =  ްކުރިތަކެތި. شريكކަލޭމެނ         = ިއަދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ރަޫސލުން ފޮނުްއވީމެވެ.       =  أّمـةކަލޭގެފާނުންެގ ުކރީެގ 

 ތަކަށް.     = ތަކުެގ މީހުްނ  أّمـةދެންފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ. )ެއ
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 ހިއްޕެވީމެވެ.(       = ކަން ޖައްސަވައިގެން.  فقير    =  .ިބަލިމަޑުކަމާއ       

 =  ެތެރިވޭތޯ. إخالصއެމީހުންބިރުވެތިވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑުން އުދުހޭ ކޮންެމ  حركاةބިންމަތީގައި  އަދި (38) ތެރިވާ ކޮންމެ ދިރޭެއއްޗެއްިވޔަްސ، އަދި އޭގެދެފިޔަގަ

އެެކވެ.  أّمـةްނ  ِجنّއެެކވެ.  أّمـةްނ  إنسانތަެކްއ ކަމުގަިއ މެުނވީނުވެއެވެ. ) أّمـةދޫންޏެއްވިޔަްސ ހަަމ ަކލޭމެންކަހަަލ 
 أّمـةއެކެވެ. ފަނިފަކުަސއިެގ ވައްަތރުތައްވެްސ  أّمـةއެވެ. ދޫނިސޫފާޫސފި  أّمـة أّمـةހަތަރެސްފައިޖެިހ ޖަނަވާުރގެވެްސ 

ވާީނ  حقّތަކެކެވެ. މިހުރިހާތަކެީތގެ ާހލުތައް ބަްއލަވައި ރިޒުގުދެްއވާކަލަކަށް މެނުވީ އަޅުކަންއަދާކުެރވުން 
ކުރަްއވައެވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަުރވާކުޑަކުަރއްވަިއ ފޮތުގަިއ  وحىލާނގެ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ އެކަ 

ުކރެއްވީމެވެ. ުހރިހާތަކެތީެގ ހުިރާހ  بيانނުހިމަނުއްާވ ހަަމ އެކަްއޗެއްވެްސ ުނވާނެއެވެ. އެބަީހ ހުރިހާަތކެތި ފޮތުަގއި 
المحفوظތަކެއް  حال قيامةރެއްވުން ކު محشرކުރެއްވީމެވެ. ދެން އެތަކެތި  بيانގައި  لوح ދުވަުހްނ  يعنى:

 އަށެވެ.(  حضرةއެއްކުެރއްވުންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގ 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތއް ޮދގުކުރިީމހުންނަކީ އަނދިރީގެތެޭރގައިާވ ބީުރ އަދި މަންމަްނ ބައެކެެވ.  (39)
ބަހެއް ނުބުނެޭވ މަންމަން ަބއެކެވެ. އެމީހުން އެާވީނ  حقّބަހެއްނުއިޭވ ީބރުބައެކެވެ. އަިދ  حقّ)އެބަހީ އެމީހުންނަީކ 

އެދިވޮޑިގެންނެިވއަޅަކު އެކަލާނގެ މަގުުފރައްދަވަެއވެ. އަދި ެއކަލާނެގ  الّلهވެފަެއވެ.(  حيرانކަމުގެ އަނދިރީގަިއ  كافر
ފުޅު  علمގެ  َأَذلُއެދިވޮޑިގެންނެވިއަޅަކު ހަމަ ސީދާތެދުމަގުގައި އެކަލާނގެ ލައްވަެއވެ. )އެއީ އެކަލާނެގ 

 . والّلهأعلمނިޔާކުރާފަދައެވެ.( 

الّله)އޭ   (41)  عذابެގ  الّلهަކލޭމެންނަށް  !ންނަށް( ވިާދޅުވެދެއްވާށެވެ مشرك( ކަލޭގެފާުނ )މި !އެވެ رسول

ޫންނ  الّلهކުރާީނ  دعاءވެއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނ ގޮާވ  قائم قيامةއަުތވެއްޖެއްާޔ  قيامةއަތުވެއްޖެއްާޔ ނުވަަތ ަކލޭމެންނަށް 
ެއްއ އެީހެއއް ލިބޭނޭހެއްެޔވެ؟( ކަލޭމެންނަީކ ތެދުެވރިންކަމުގަިއ  مددއެހެންފަރާތަކަށްެހއްޔެވެ؟ )ެއހެްނ ފަރާތަކުްނ 

  1ވަންޏާ ަކލޭމެން ނިކަން ބުނެަބލާށެވެ

ިދ ކުރާީނ ހަަމ ެއކަލާނގެއަެށވެ. އަ دعاءަކލޭމެން ގޮާވ  ؟އެހެންނަކުންނޫނެވެ. އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ (41)
ުކރަްއާވ  كشفުކރި ކަންތަްއ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިއްާޔ އެަކލާނެގ  دعاءއެކަލާނގެއަްށ ަކލޭމެންގޮާވ 

ކުރިތަކެީތގެމަތީން،  شريكއާއިއެުކ  الّلهެއވެ. އަދި )ެއވަގުތު( ކަލޭމެން ެއތަކެއްޗާއި ނެދުރުކުރަްއވާ ފިްއލަވާ
 ހަނދާންނެތެެއވެ. ބުދުތަކުގެމަތިން ކަލޭމެން ހަނދާންނައްތާލަެއވެ. 

ބޭކަލުން ފޮނުއްވީމެވެ.  رسولތަކަށްވެސް ތިަމންރަސްކަލާނެގ  أّمـةއަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެކުީރގެ  (42)
ކަމާއި  فقيرން ދޮގުކުރިހިނދުން( އެމީހުނަށް  رسولތަކުގެ މީހުން އެމީހުްނެގ  أّمـةދެންފަހެ )އެމީހުން އެބަހީ އެ 

ެވ ކިޔަމަންނުވުމުެގ  إيمانުކރެްއވީމެވެ. )އަިދ އެމީހުްނ  إمتحانބަލިމަޑުކަމުގެގޮތްތަްއ ދިމާކުރަްއވަިއ އެމީހުްނ 
 ތެިރވޭތޯއެވެ. إخالصސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ.( އެީއ ެއމީހުން ބިރުވެިތވެ 

 

 

 



                      
 

4 1 6   

މާނަ  ގެ سورةاألنعام  

 

ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ްފަހެ އެމީހުންގާތަށް އައިހިދުނ      =   ާތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކޯފ   =  އެމީުހްނ

 )އެހެން ނުވިެއވެ.( ތެރިވީނަަމއެވެ. إخالصބިރުވެތިވެ    =  .ުއަދި އެހެނެއްކަމަކ     = 

   އެމީހުންގެ ހިތްަތއް ގަަދވެ ަހރުކަށިިވއެވެ.      =  ިއެމީހުްނ  އާ شيطانއަދ

 ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ.        =  .ްެއމީހުންކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައ     =  ފަެހ

 ކުރުން ދޫކޮށްިލހިނދުން( عملއެމީހުން ހަނދާންނެތުނުހިނދުން. )       =  އެމީހުންނަްށ

 ކަންތައް.އްވުުނ ހަނދާންކޮށްދެ    =  ެއްވީ ފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ހުޅުަވއިދ 

  މެވެ.    =   ެގ  صّحـةުހރިހާކަެމއްެގ / ހުިރހާތަކެތީެގ ދޮރުތަްއ )ރިޒުގު ތަަނވަސްކަމާިއ

  ހުރިާހ ރަނގަޅުކަމެއް ެދްއވީމެވެ.(ސަލާމަތްކަމާއި ދެންވެސް         =  އެމީހުްނ

 އުފާވެއްޖައުމަށްދާންދެން.   = .ްއެީމހުންނަށް ދެވުނުތަކެތީނ        =  ެދްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހަމަކުއްިލއަކަށް ިހއްޕެވީމެވެ.      = .ްދެން އެަހއިރުން އެމީހުނ  

     = .ެ(އެމީހުްނ )ހިތާމަުކރެއެވެ. / އެީމހުން ހަާލކުވެދެއެވ        =  ަފެހ

ނޑެވިއްޖެއެވެ. )އެންމެންއެކީަމރުެވ ހަލާކުީވއެވެ.(  އެމީހުންގެ ބުރިކަށިަތއް ކެ      =  އެ އަނިޔާވެރިިވ

  މީހުން  ކުރި  شريك/      =  ިއަށެވެ. الّلهއެްއހުީރ  تعريفއާިއ  ثناءއަދި އެންެމހައ      

  = ީއެވެ. َربّތަކުގެވެރި  عالمއެއ     = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !    =   ްخبرކަލޭމެން ނިކަނ 

  ! ށެވެއްވައިބައްަލވާދެ    = ގެންދަވައިފިއްޔާ. الّلهހިއްޕަވައިފިއްޔާ /  الّله        = 

  ކަލޭމެންގެ ިއވުމާއި ަކލޭމެންގެ ފެނުން.     =  އަދި ކަލޭމެންގެ ހިތްތަކުގެމަތީަގއި އެަކލާނެގ

  ސިއްކަޖައްސަވައި.       =  އެއްހެްއޔެވެ؟  إلـهނޫްނ ދެން ކޮްނ  الّله     =  ކަލޭމެަންށ

 އެތަކެތި ގެނަސްދޭނީ.    = ެކަލޭގެފާނު ނިކަްނ ދެކެަވޑައިގަންނަވާށެވ!         = 

   ބަދަުލކުރަްއާވ ައނބުރުއްވަީނ ކޮންފަދައަކުންކަން.ތަްއ  حّجةތިމަންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަކާިއ   

  =  ިނީއެވެ.ފުރަގަސްދެދެންވެސް އެމީހުން އެނބުރ    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !     = 

 ! ދީބަލާށެވެ خبرކަލޭމެން ނިކަން          = ްއަތުވެއްޖެއްޔާ. عذاب ގެ الّلهކަލޭމެންނަށ  
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

       =  .ްހަމަކުއްިލއަކަށް ނުވަަތ ފައުޅުގަިއ ފެްނނަގޮތަށ    ފަހެ ހަލާުކވާނޭހެއްެޔވެ؟ =

   )އެބަހީ ަހލާކުނުވާނެެއވެ.(        = ( .ީمشركއަނިޔާެވރި ބަޔަުކކަމުމެނުވ )ީންމެނުވ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 إخالصއަިއހިނދުން އެމީހުން ބިުރވެތިވެ ިކޔަމަންތެރިވެ  إمتحانފަހެ އެމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ  (43)

ތެރިވީނަމައެވެ. )އެހެންނުިވއެވެ.( އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ؟ އެީމހުންގެ ހިތްތަްއ ަހރުކަށިެވ ގަަދވީއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ 
 އާ އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިނީއެވެ.  شيطانކުރާކަމުގަިއވި )ނުބައި( ކަންތައްތަްއ 

އް އެމީހުން ނުކޮްށ ދޫކޮށްިލހިނދުްނ ކުރެްއވި ަކންތަ أمرފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންނަށް  (44)

އެއްދެއްވީެމވެ.  نعمةެގ ދޮރުތަްއ ހުޅުވަިއލީމެވެ. )ހުރިާހ ބާވަެތއް  نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ުހރިާހ 

ތިޔާގެކަމާއި ތަނަވަސްކަމާ ަބލިން ފަސޭަހވުމާއި މިހުިރހާކަެމއް ދެއްވީމެވެ.( އެީއ އެމީހުން ެއކަމުގައި އުފާކޮްށ 

މަޖާކޮށްފުމަށްދާންދެނެވެ. ދެން ހަމަކުއްލިއަކަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިއްޕަަވއި ހަާލކުކުެރއްވީމެވެ. 
 މަކޮްށ ބަރުބާދުެވގެންދިޔަބައަުކ ކަުމގައެވެ. އެހައިރުްނ އެމީހުންީވ ހިތާ

ނޑެވި ހަާލކުެވދިޔައީއެވެ. އަދި އެންމެހަިއ  (45)  ثناءއާއި  تعريفފަހެ އަނިޔާވެިރވެގެންވީީމހުންގެ ބުިރކަށިތައް ކެ

 އަށެވެ.  َربّތަކުގެެވރި  عالمއެއްހުީރ 

الّله)އޭ  (46) ގެންދަވައިިފއްާޔ  الّلهއިވުންތަކާއި ފެނުންތަްއ  ކަލޭމެންގެ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول

އަދި ކަލޭމެންެގ ހިތްަތކުގަިއ އެަކލާނގެ ިސއްކަޖައްަސވަިއ ބަންދުކުރަްއވައިފިއްާޔ ދެން އެަތކެތި ަކލޭމެނަްށ 
އަުކ  إلـه)އެަފދަ ކަމެްއ ުކރެވޭެނ އެަކލާނގެނޫން އެހެްނ  ؟އެއްހެްއޔެވެ إلـهނޫްނ ދެން ކޮން  الّلهގެނަސްދޭނީ 

ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބަަދލުުކރައްާވ އަނބުުރއްވަީނ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާުނ  ތައް حّجةތަކާއި  آيـةނުވެއެވެ.( 

 ނުކޮށް( އެނުބރި ފުަރގަސްދެނީއެވެ. قبولދެންވެްސ އެމީހުްނ ) !ނިކަން ބައްލަވާެށވެ

الّله)އޭ  (47) ( !އަުޅކަންކުރާމީހުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެފިޔަަވއި އެހެންފަރާތްތަކަްށ  الّله !(އެވެ رسول

ހަމަކުްއލިއަކަްށ ނުވަަތ ކަލޭެމން ބަލަބަލާިތއްބާ ހަމަފައުޅުގައި އަތުވެއްޖެްއޔާެވްސ  عذابެގ  الّلهކަލޭމެންނަށް 

 ؟ން މެނުީވ ަހލާކުވާނޭެހއްެޔވެ مشركއަނިޔާވެރިންމެނުވީ،  އެބަީހ 
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މާނަ  ގެ سورةاألنعام  

 

ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ބޭކަލުން ނުފޮނުއްވަމެވެ.  رسولއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ        = 

 ުކރައްާވ ބޭކަލުްނކަމުގައިމެނުވީ. إنذارދެްއާވ ބޭކަލުންކަމުަގއްޔާިއ އަިދ  خبرއުފާވެރިކަމުެގ      

   ކޮށްފިމީހާ. إصالحެވ  إيمانފަެހ  =   =  ފަެހ އެބަެއއްގެމައްޗަްށ ެއއްވެްސ

   ބިރުވެރިކަެމއްނެތެވެ.     =  ިއެމީހުންނަކީ ހިތާމަކުރާނެބަަޔކު ކަމުގަިއވެސް ނުވެެއވެ.އަދ  

  = .ްއަިދ ދޮުގކުރިމީހުނ     .ްތިމަްނރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައ         =  

 ލިބޭނެއެވެ. عذابޖެހޭނެއެވެ.  عذابއެމީހުންނަށް         =  ްވާކަމުެގ  قاسقއެމީހުނ

  (ދޮގުހަދާކަުމގެ ސަބަބުން.) –ސަބަބުން   =  ޭ( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ !   

 = .ެތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެނަށް ވިދާޅުނުވާނަމެވ      =  ިެގ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނުންގެއަުތގައ

  ތައްވެއެކޭ. خزانة      =  ްއެނގެއެކޭެވްސ  علمގެ  غيبއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށ

  އަދި ތިމަންަކޭލގެފާނު ކަލޭމެނަްށ ވިދާޅުނުވަމެވެ. =    )ވިދާޅެއްނުވާނަމެވެ.(    = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާީނ މަލާިއކަތްބޭކަލަޭކވެސް.      =  ުނުވަމެވެ. تبعތިމަންކަލޭގެފާނ   

    =  ަގއިވާއެްއޗަކަްށމެނުވީ. وحىތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިއްާވ    =ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!    

    ހަމަހަމަވާޭނހެއްެޔވެ؟           =  ލޮލަށް ނުފެންނަމީހާއާިއ ޮލލަށްފެންނަމީހާާއިއ

  ދެމީހުން.     =  ނުކުރާނޭހެއްެޔވެ؟ فكرކަލޭމެްނ ފަެހ      =  އަދި ކަޭލގެފާނު ެއ

  ބިުރވެިތވާ މީހުންނަށް. =    ުކރައްވާށެވެ! إنذارން  قرآن   =  ްمحشرއެީމހުނ 

 ކުރެވޭނެކަމާއިމެދު.      =  އަށް. حضرةގެ  َربّއެމީހުންެގ       =  އެަކލާނެގ

 ފިޔަވައި އެމީހުންނަކަށްނުވެެއވެ.      =  ެތރިއަކުިވޔަސް. شفاعةއެއްެވސް ސަަހރޯެވރިޔަކުވެްސ އަިދ 

      =  ެގައި. أّميدއެމީހުން ބިރުވެތިވޭތޯ؟ ބިރުވެިތވުމުގ         =   ައިދ

 އަށް.  ربّއެމީހުްނގެ  =  ! ކުރާމީހުްނ ފަްއސައިނުލަްއވާށެވެ دعاء       =   ހެނދުނާިއ

 ހަވީރު.     =    ެފުޅު އެދިގެން.  وجهއެމީހުން އެކަލާނގ    =  

  ކަލޭގެފާނުންގެމައްަޗކަށް ނުވެެއވެ.   =   .ްއެމީހުންގެ ހިސާބުން އެްއވެސް އެްއޗެއ   
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

    =  .ެއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ހިސާބުން އެީމހުންގެމައްޗަކަށް ުނވެއެވ    އެްއވެްސ =

  އެއްޗެއް.       = .ާދެން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ަފއްސައިލަްއވައިފިއްޔ  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ  =

  ވެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.     = .ްއަނިާޔވެިރންގެތެރެއިނ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެްއވުމަށްމެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  خبرެދއްވުމަށާިއ އަިދ ިބރުވެިރކަމުެގ  خبرއަދި އުާފވެރިކަމުެގ  (48)

 إصالحވެ، އެބޭކަލުްނ ތެދުކޮްށ  إيمانބޭަކލުން ނުފޮނުްއވަމެވެ. ދެްނ އެބޭކަލުންނަްށ  رسولއަކަށް(  أّمـة)އެއްވެްސ 

ކޮްށ ހެދިމީހުންނަްށ އެްއެވސް ބިުރވެރިކަމެްއ ނުެވއެވެ. އަދި އެމީހުންީނ  عملކޮށް އެބަީހ: ހެޮޔ 
 ހިތާމަކުރާނެބަޔަކުކަުމގައި ނުެވއެވެ. 

 بعذاއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ޮދގުކުރިމީހުންނަްށ )ތިމަންރަސްކަލާނގެ( ކޯފާާއއި  (49)
 ކުާރކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ެއބަހީ އެމީހުްނ ދޮގުުކރާކަމުގެ ސަބަބުންެނވެ.  فاسقލިބޭހުއްޓެވެ. އެއީ އެމީހުން 

ތައްެވއެޭކ އަުހރެން ަކލޭމެނަކަްށ  خزانةެގ  الّلهއަުހރެންެގ އަތުަގއި  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (51)
އެނެގެއކޭވެސް އަުހރެން ަކލޭމެންނަކަށް ނުބުނަމެވެ. އަިދ  علمގެ  غيبނުބުނާނަމެވެ. އަދި އަހުރެންނަށް 

ގައިވާ އެއްޗަކަްށ  وحىއަހުރެންނަކީ މަާލއިކަތެކޭެވސް އަުހރެން ކަލޭމެނަކަށް ނުބުނަެމވެ. އަދި އަހުރެންނަށް ިއއްވޭ 
އަިދ  ޮލލަށް ނުފެންނަ މީހާާއއި !ާވކަމުގައި ނުވަެމވެ. ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ تبعމެނުވީ އަހުރެްނ 

ެއްއ  عبرة)އެބަހީ: ލޮލަްށ ފެންނަތަކެތީްނ އެއްެވސް  ؟ލޮލަށްފެންނަމީހާއާިއ ދެމީހުްނ ފަެހ އެްއވަުރވާނޭހެއްެޔވެ
حاصلނުކުރާ ކާފަރުމީާހއާއި  حاصل މީހާޔާއި ދެމީހުން( ެއއްވަުރވާނޭހެްއޔެވެ؟  مؤمنކޮށް އީމާންެވެގންވާ  عبرة

ކޮށް ަނހަދަީނ  فكرވަރެވެ. ކަލޭެމން ފަހެ އެއްޗެްއ ިވސްނާ އެްއވަރުނުވާނެކަްނ ކަށަ  حالމިދެމީހުންގެ 
  ؟ ކީއްވެގެންބާަވއެވެ

الّله)އޭ   (51)  يعنى:ުކރެވޭނެކަމާއިމެދު  محشرއަށް  حضرةެގ  ربّ( އަދި ތިމާމެްނ ތިމާމެންގެ !އެވެ رسول

 !ކުަރއްވާ ިބރުވެތިުކރުވާށެވެ إنذار ން قرآنކަޭލގެފާނު އެ  އެއްކުެރވޭނެކަމާއިމެދު ބިުރވެތިާވ އަޅުންނަށް
ތެިރއަކުވިޔަްސ  شفاعةއެމީހުންނަށް އޭރުްނ ތިމާމެންނަށް އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ެއއްެވސް ސަހަޯރވެރިައކުވިޔަްސ އަދި 
 إنذارެވރިވޭތޯ  تقوىނުވާކަން އެމީހުން ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއެވެ. އެފަދަމީހުްނނަށް އެމީހުން ބިރުވެތިވެ 

  !ކުރައްވާެށވެ

 –އެކަލާނެގ ުރހިވޮޑިގަތުން އެިދގެން  -ފުޅު އެދިގެން  وجـهގެ  َربّއަދި އެބައިމީހުން އެމީހުންގެ  (52)
ުކރައްާވ ފަސްނަމާދުކޮށް( ހަދާމީހުން ކަޭލގެފާނު ދުރު فرضކޮށް ) دعاءއަށް  َربّހެނދުނާއި ހަީވރު އެީމހުންގެ 

)ެއހެނީ( އެމީހުންގެ ހިސާބުގެތެެރއިން އެއްވެސް ެއއްޗެއް ކަލޭގެފާނުންގެ މަްއޗަަކްށ  ފައްސަވާ ނުލަްއވާށެވެ!
ވާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ.( އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ ހިސާބުގެ އެއްވެްސ  ِذّمـةނުވެއެވެ. )އެމީހުްނގެ ހިސާބާއި ކަލޭގެފާުނ 

ން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ަފއްސާލަްއާވ އެއްޗެއް އެމީހުންގެމައްަޗކަށް ނުވެެއވެ. )އެހެން އެކަްނޮއތްއިރު( ދެ
 އަނިޔާވެރިންެގ ތެެރއިންނެވެ. ވެވަޑަިއގަންނަާވނީދުރުކުރަްއވައިފިއްާޔ ފަހެ ކަލޭގެފާުނ އޭރުްނވ

 ެގަިއ  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  أبوجعفرالطّبرىގެ އަރިހުްނ ރިާވވެގެންވާ ރިވާޔަެތއް  ابنمسعود !ދަންނައެވ
ންގެ ބޮޑެތި ބަޔަކު ވަޑައިގެންނެވިެއވެ. އެީއ ކާަފުރ  قريشގެ ައރިހަްށ  الّلهصّلىالّلهعليهوسّلمنبى ލިއުއްވާފަިއވެއެވެ. 

ބަޔަުކވެއެވެ.  ضعيفންެގ މާްތބަޔަކު ެއކަމަުކ ނިކަމެތިެވ ދެަރ  مسلمބައެކެވެ. ޭއުރ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއި 
ންގެ ބޮޑެތި  قريشއާއި އަދިވެސް މިފަދަ އެހެންމީހުންނެވެ. ދެންފަހެ  َخبَّابُއާއި  ِباَللއާއި  َعمَّارއާއި  َصَهيبُއެއީ 

الّلهކާފަރުން  وسّلم رسول عليه الّله އަށް ދެންނެވީ ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ުރހިވަޑައިގަންަނވަީނ  صّلى
ޑިގެންނެވިބަޔަީކ މިއީޯތއެވެ؟ އެބައެއްގެަމްއޗަށް ދަރުަމވަންތަވެިރވެވޮ الّلهމިމީސްމީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ައހުރެމެްނ ފިޔަވަިއ 
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ީމހުްނ ވެގެން އުޅެންވީތޯއެވެ؟ އެމީުހން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންވީތޯއެވެ؟ ަކލޭގެފާނު އެ تبعއަހުރެމެން މިމީހުންނާއި 
 ކުަރއްވައި ކަލޭގެފާނުްނގެ އަރިހުްނ ކަޭލގެފާނު އެީމހުން ުދރު !ށެވެްއވާިއލަވަފައްސަކުރަްއވަިއ ދުރު

އާިއ ގުޅިގެްނ  َواقعةުކރެވެެއވެ. މިެއވެ. އެ  أّميدވެވުްނ  تبعާޔ އަުހރެމެްނ ކަޭލގެފާނާ އިިފއްްއވަވައިފައްސައިލަ
 އިސްވެދިޔަ އާޔަތް ބާަވއިލެްއވުނުކަމުގަިއވެއެވެ. މިމާނާިއގައިާވ ވަރަްށގިނަ ިރވާޔަތް އައިސްފައިެވއެވެ.

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  .ްއެފަދައިނ=         =  ފަހެ ޭއގެ ެއއްބައެްއގެ ފަރާތުްނ އަނެއްބަަޔުކ

 ުކރެއްވީމެވެ. إمتحانތިމަންރަސްކަލާނެގ    .ެއެީއ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވ  =   =  

  މިމީހުންހެއްޔެވެ؟     ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެންނެވީ.  الّله= އެީމހުންގެމައްޗަްށ       =

 ންގެެތރެއިން )ައހުރެމެން ފިަޔވައި(އަހުރެމެ      =  ިަފެހ  للّا ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަަލކުކަމުގައ

 ވެެއވެ.(ވޮޑިގެން އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުަގއިނުވޭހެއްޔެވެ؟ )އެބަހީ     =  ވެރިން.  شكر   

    .ާއަދި ކަލޭގެފާުނ އަިރހަށް އަުތވެއްޖެއްޔ =        = ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާީމހުން.  = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިާދޅުވާށެވ!     =  ްسالمކަލޭމެންގެމައްޗަށ 

 ހުއްޓެވެ.    ެނޑައެޅުއްވިއެވެ. فرضލިއުްއވިއެވެ.  َربّ= ަކލޭމެންގ  ކުެރއްވިެއވެ. ކަ    =

  ފުޅުގެމައްޗަށް. ذاتއެކަލާނގެ     = رحمـة .      =.ެހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގ      

 =  ްފިމީާހ ަކލޭމެންކުެރ ނުބަިއކަމެއްކޮށ     = .ްނޭނގިގެން. / އޮޅިގެނ       =  

عملކޮށްފި. ) إصالحއަދި އޭނާ  =   ވެއްޖެ. توبةދެން އެޔަށްފަހު އޭނާ   ކޮށްފި( صالح   =  

  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ.    =  ާލެްއވުްނ  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ

 =އަދި އެފަދައިންނެވެ.   ބޮޑުވެގެންވާކަލާނެގއެވެ.     ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ =

  ކޮށްދެނީ. بيانކޮށް  تفصيل    =  ކޮްށދެއްވުމަށެވެ. )ަކލޭގެފާނަށް ަބޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ.( بيانއަިދ  

         =  ُންގެ މަގު. ُمْجرِم     = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !    =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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 ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނަހީެވވިގެންވެެއވެ.    = .ްތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންުކރުނ     = 

  ފިަޔވައި. الّله =     ކަލޭމެން ތިޔަގޮވާަތކެއްޗަށް.  ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !     

    =  ނުވާހުށީމެވެ تبعއާއި )ަކލޭމެންގެ ައމިއްލައެދުމާއި( ތިމަންަކލޭގެފާނު  هواىنفسކަލޭމެންެގ!  

     = .ެއެހެން ހަދައިފިްއޔާއި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މަގުފުރެދިއްޖެެއވ        =  

  އެވެ.ނެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުވާ     = .ްތެދުމަގު ލިިބގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކުރަްއވާ ޗެކްުކރަްއވަީނ  إمتحان އަެނއްބަޔަކު އެއްބައެއްަފރާތުން އޭގެ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (53)

ދަރުަމވަންތަވެވޮޑިގެންނެވިަބޔަކީ މިމީހުްނ  الّلهއެފަދައިންނެވެ. އެީއ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވެ. "ައހުރެމެންގެަމއްޗަށް 

ކުރާމީހުން މޮޅަްށ  شكرއެއަންގަވަނީ:  الّلهގައި  جواب( މީެގ ؟ހެއްޔެވެ؟ )މިނިކަމެތި ެދރަމީހުންހެްއޔެވެ

 ނުވޭހެްއޔެވެ؟ އެބަހީ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ.  الّلهކުކަމުގަިއ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލަ 

އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަކަްށ އީމާންވާމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހަްށ އަތުެވއްޖެއްާޔ ފަެހ  (54)
 ذاتއެަކލާނެގ  َربّހުއްެޓވެ. ަކލޭމެންގެ  سالمަކލޭމެންގެ މަްއޗަްށ  !ކަލޭގެފާުނ އެމީހުނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ

ކުަރއްާވ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންުކރެ މީަހކު ނޭނގިގެްނ  فرض رحمةފުޅުގެމައްޗަށް 

عملވެ  توبةއޮޅުމެއްގެތެރޭގަިއ ނުބައިކަމެއްުކރެވުނަސް ދެން އެީމހަކު ޭއގެފަހުން  ކޮންމެ މީހަަކްށ  ކޮށްފި صالح

ލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رحمة)އެކަލާނގެ ފުއްަސވައެވެ.( ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގެއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ 

 ކަލާނގެއެވެ. 

ެގ  سورةކޮށްެދއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ. )އެީއ މި  بيانކޮށް  تفصيلއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަްއ  (55)

ކޮށްެދއްިވ ފަދައިންނެވެ.( އަިދ  بيانތަްއ  حّجةންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަްތތަކާއި  مشركމިހާތަނަށްވެސް 

ތައް ހުންނަގޮްތ  أصولކޮށްދެއްވުމަށެވެ. )އެމީުހންގެ ކަންތައް ހުންަނގޮތާއި  بيانންގެމަގު  ُمْجرِمُކަލޭގެފާނުން 

 މީސްތަކުންނަށްވެސް އެންެގވުމަށެވެ.(

ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށް ަކލޭމެްނ  الّله( !ންނޭވެ مشركُ)އޭ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ   (56)

ވަީނ އެކަްނ  الّلهތިޔަ އަޅުކަންކުާރ ތަކެްއޗަށް އަޅުކަންުކރުން އަހުރެންނަްށ ނަހީވެިވގެންވެެއވެ. )އެބަހީ: 

ކަލޭމެންެގ  –އާިއ  هوىنفسކަލޭމެްނގެ  !ވާށެވެއަހުރެންނަްށ ނަހީކުަރއްާވ މަނާކުރަްއވާފައެވެ.( ކަލޭގެފާުނ ިވދާޅު

 تبعނުވާހުށީމެވެ. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ އެބަީހ ކަލޭމެން އެޭދގޮތަށް އަުހރެން  تبعއަމިއްލައެދުމާއި އަހުރެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.ވެއްޖެއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެން ަމގުފުރެދުނީއެވެ. އަދި ތެުދމަގު ލިބިގެްނވާމީހުންގެެތރެއިން ައހުރެްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !      =  ީއެްއގެމަތީގަެއވެ.  بيانހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުވަނ

  އެއްގެމަތީގައެވެ. حّجة   =  ން. حضرةގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ       =  އަިދ ކަލޭެމްނ

  އެކަލާނގެ ދޮުގކޮށްފީމުއެވެ.  = .ެތިމަންކަލޭގެފާނު އަރިހުނެތެވ         = 

   (عذابއެއެއްޗެްއ ައވަސްވުމަށް ކަލޭމެން ިތޔައެދޭއެްއޗެއް. )އެަބހީ:      = ުނވެއެވެ. حكم   

=    އަްށ މެނުވީ. الّله   =  ނިޔާކޮށްދެއްަވއެވެ.( حقّބަާޔންކޮށްދެއްވައެވެ. ) حقّއެަކލާނެގ   = 

  އަދި އެކަލާނގެއީ.     = .ެއެންމެހެޔޮކޮްށ ނިޔާކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވ     =  ަކލޭގެާފުނ

 ތިމަންކަޭލގެފާނު ައރިުހގައިވާނަމަ. =     1ވިދާޅުވާށެވެ        =  އެ އެއްޗެްއ

 އަވަސްވުމަްށ ކަލޭމެްނ ތިޔައެޭދއެއްޗެއް.      = .ެހަމަކަށަަވރުްނ ކަންތައްނިމިއްޖަީއހެވ  

   = .ުތިމަންކަލޭގެފާނާއި ކަލޭމެނާއި ދެމެދ     =   ިދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.  الّلهއަދ 

       =  .ުއަނިޔާވެރިންނާއިމެދ     =  ެގައެވެ.  حضرةއަދި ވަނީ ހަމަ އެަކލާނގ 

     = ُނޑިތައް.  َغْيب   ގެ ތަޅުދަ     = ( .ެގެ  َغْيبُއެއެއްނޭނގެއެވ).ެއެަތކެތި ނޭނެގއެވ  

    = .ީހަމަ އެކަލާނެގއަށްމެނުވ    =.ެއަދި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެވ       

     =  .ިނޑުގަިއ ވާހާަތކެތ   އަދި ުނވެއްޓެެވއެވެ. =    އެއްގަާމއި ކަ  =   އެްއވެްސ

  ފަތެއްވިޔަސް.    = .ީއެފަތެްއ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވާމެނުވ   =  އަިދ

 އޮއްޓަރެްއވިޔަސްނުެވއެވެ.        = .ިބިމުގެ އަނދިރިތަކުެގ ތެރޭަގއ     =  އަދި ތެްތ

  އެއްޗެއްިވޔަސް.   =  .ްއަިދ ހިކިެއއްޗެްއވިަޔސ           = ވެގެްނާވ  بيان

 ފޮތެއްގައިވާމެނުވީ.    =  .އަިދ އެަކލާނގެެއެވ         =  ނޑު ކަލޭމެްނެގ ޭރގަ

 ފުރާނަތައް ހިފަހައްޓަވަނީ.         =  އަިދ ކަލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަްއ އެަކލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.    = )ްދުވާުލ )އެބަީހ ދުވާުލކުރާ ކަންތައްަތއ       =  ދެްނ

 އެކަލާނގެ ކަލޭމެން އެުދވާލު ފޮނުްއވައެވެ. )އެބަހީ ުފރާނަތައް ފޮނުއްވަެއވެ.(      = 

ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންާވ     ެގ މުއްދަތެވެ.( حياةއެްއ ނިޔާކުރުމަށް. )އެީއ ދުިނޔޭގެ  مّدةކަ      = 
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  އަށެވެ. حضرةވުންވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެ  رُجوعَދެން ކަލޭމެން އެނބުރި    =  ދެން ެއކަލާނެގ

 ދެއްވާނެެއވެ. خبرކަލޭމެނަށް         = .ެކަލޭމެންކުރާކަމުގައިީވ ކަންތައްތަުކގ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 حضرةގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާުނ މިވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ الّله رسول )އޭ (57)

ތެރިުކރަންވާނެކަމުެގ  إخالصެއއްގެމަތީގަެއވެ. )އެަކލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ އަޅުކަން އެަކލާނގެއަްށ  بيانންވާ 
ގެމަތީގައެވެ.( އަދި ަކލޭމެން އެކަލާނގެ ދޮުގކުރީއެވެ. އަިދ ކަލޭމެން ެއއެއްެޗއް އަަވސްވުމަށް އެޭދ  دليلއާއި  حّجة

ގެނައުމަކީވެްސ  عذابއައުމެވެ. އަދި އެ  عذاب)އެއީ ަކލޭމެްނނަށް އެތި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިުހގައި ނުެވއެވެ. 
އަްށ  الّلهކުެރއްވުްނ ހަަމ  حكمތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަކަމެއްނޫނެވެ.( އަިދ ތިމަންކަލޭގެާފނާއި ަކލޭމެނާއި ދެމެުދ 

. އަދި އެަކލާނގެީއ ނިޔާކޮށްދެއްވާނެއެވެ حقّބަސް ބަޔާންކޮށްދެއްަވއި  حقّމެނުވީ ނުވެއެވެ. ެއކަލާނެގ 
 އެންމެހެޔޮކޮށް ނިާޔކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ. 

އެއެްއޗެްއ އަވަްސވުމަށް ަކލޭމެން ތިޔައެޭދއެތި ތިމަންަކލޭގެފާނުްނެގ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (58)
އަށެވެ. ެއ  الّلهއަރިހުަގއިވާނަަމ ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ ަކލޭމެންނާއިދެމެދު ކަންެވ ނިމިއްޖައީހެވެ. )އަިދ ކަމުެގ މުޫގވަނީ 

ކަލާނގެއެވެ.( އަިދ އެއް އަދި އޭގެ މިންަވރެްއ ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ ހަމަ އެ وقتފޮނުއްވާނޭ  عذاب
 އެވެ.  الّلهއަނިޔާވެރިންނާމެދު )ކަންަތއްކުަރއްވާނެގޮތެއް( ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑީ ހަމަ 

ނޑިތައްވަނީ ހަަމ  غيبއަދި  (59) ގައެވެ. އެަތކެތި ހަމަ ެއކަލާނެގއަށްމެނުީވ  حضرةެގ  الّلهެގ ތަޅުދަ
ނޑު ފަސްެއއްޗެެކވެ. ެގ ައރިހުްނ ިރވާވެގެްނވާ ރިވާޔަެތއް ابنعّباسނޭނގެއެވެ. ) ޫސރަްތ  لقمانަގއިވަނީ އެީއ މައިގަ

( ވާޭރވެހުމާއި ެބޭހ 2ވާނެވަގުތެއް އެނގުން. ) قيامة( 1) ވެގެން އެވަނީ އެފަސްކަމެވެ. އެއީ  بيانނިމޭތާ 
އެނގުން. ( މާދަމާ ކުރާެނކަމެއްވެސް 4ގައިވާ ިސއްރުަތއް އެނގުން. ) رَِحمُ( މައިީމހާގެ 3ކަންތައްތައް އެނގުން. )

أعلمފަސްކަމެވެ.  ( މަރުވާީނ ކޮންރަށަުކކަން ކޮްނ ބިމަކުކަން އެނގުން. މި 5) ( ފަެހ މިކަންކަން އެކަލާނެގ والّله
ނޑުގަިއވާހާކަމެއްވެްސ އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. އަިދ  ނޫން ހަމައެކަކަށްވެްސ ނޭނގެއެވެ. އަދި އެްއގަމާއި ކަ

އެްއޗެއް އެކަލާނެގ ދެެނވޮޑިގެންވާ މެނުވީ ުނވެއެވެ. އަިދ ބިމުގެ އަނިދިރ  ގަހަކުން ެވއްޓޭ ފަތެްއވިޔަސް އެ 
ތަންތާނގެ އަނދިރީަގއިާވ އޮށްޓަެރއްވިޔަްސ އަދި ތެްތ ޯރ ައދި ތާޒާއެއްޗެއްކަުމގައިވިޔަްސ އަިދ ނުވަތަ ހިކިފައިާވ 

އެވެ.  لوحالمحفوظނުވީ ނުެވއެވެ. އެީއ މެވާވެގެންާވ ފޮތެއްަގއި ލިޔެވިގެން  بيانއެއްޗެއްކަމުަގއިވިޔަްސ އެ އެއްޗެްއ 
ނޑުގެ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ އަދި ެއދެމެދުގައިވާހާ ތަކެތި އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ.  )އެބަހީ އެްއގަމާއި ކަ

 ހުރިާހ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ.(

ނޑުގެ ަވގުތުތަކުގަިއ )އެަބހީ ނިާދއިރު( ަކލޭމެންގެ  (61) ުފރާނަތައް ހިފަހައްަޓވަނީ ހަަމ އަދި ޭރގަ
އެކަލާނގެެއވެ. އަދި ދުވާުލގެ ވަގުތުަތކުގައި ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ގުނަވަންތަކުން ުކރާ ކަންތައްތަްއވެސް އެަކލާނެގ 
ނޑު ުފާރނަތައް ހިފެެހއްޓެވުމަށްފަުހ / ހިއްޕެވުމަށްފަހު( ދެްނ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. ދެްނ އަލުްނވެސް )އެބަހީ: ރޭގަ

ނޑައެޅިގެންވާ  ގެ ުފރާނަތައްންވެސް ދުާވލު ެއކަލާނގެ ކަލޭމެންއަލު އަކާއި ހަމައަްށ  ُمّدةފޮނުްއވައެވެ. އެއީ ކަ
ޭވތިކޮށް މަުރވާންދެންނެވެ. ދެން އަލުންވެްސ ަކލޭމެްނ  حياةކަލޭމެން މަސަްއކަތްކޮށް އުޅުމަށެވެ. )އެީއ ދުނިޔޭެގ 

ައށެވެ. ދެން އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގައިތިެބގެްނ  حضرة ވުންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެ  رجوعދުވަހުން(  قيامة)
 ދެއްވާެނއެވެ. خبرކުރާކަމުގަިއ ވީކަންތަުކގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ެއަިދ އެަކލާނގެީއ )ހުރިހާަތކެތި ެދރަކުަރއްާވ( ގަދަފަދަވަންަތ ަކލާނގެއެވ      = 

 )މަތިެވރިެވގެންވާ( –އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެމަތީަގއިާވ        =  އަިދ އެަކލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ

 ތައް( ރަްއކާތެރިުކރައްާވ ބޭކަލުން، މަލާއިކަތުން. عمل)ަކލޭމެންނާއި ަކލޭމެންެގ  =   ފޮނުއްވައެވެ.

        =.ްއަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނ      = .ުަކލޭމެންކުރެމީހަކަްށ މަރ       =  

  މަލާިއކަތްބޭކަުލން އެމީެހއްެގ މަުރހިއްޕަވަެއވެ.އެަބހީ: ފޮނުއްިވ  ން رُسولތިމަންރަސްކަލާނެގ       

 =  ާެގްއލެނި ނުކުރަްއވާނެއެވެ.  /حالއެބޭކަލުން އެކަމަށް ފަުރވާކުޑަ ނުކުަރއްވ       ދެން އެމީހުްނ

  ރައްދުކުެރވޭނެއެވެ. ފޮނުވޭނެއެވެ.      = އަށް. حضرةގެ  الّله        =   ެحقّއެއީ އެމީހުންގ 

ވެގެންވަނީ ެއކަލާނގެއަެށވެ.  خاصّއެއް  حكمހުރިހާ  =    ދަންނާށެވެ!      ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ.

 ހުރިާހ ނިޔާއެްއވަނީ އެަކލާނގެއަެށވެ.  = .ީއަދި އެކަާލނގެއ        =  ހިސާބު އެްނެމ

  އަވަހަށްުކރައްވާ ަކލާނގެެއވެ.  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވ !     =  ކަލޭމެން ސަލާމަތްކުރާީނ

  ކާކުހެއްެޔވެ؟    = .ްއެއްގަމުގެ އަނދިރަތަުކނ      = .ިނޑާއ  އަދި ކަ   =  

 ކުރެެއވެ. دعاءކަލޭމެން އެކަލާނެގއަށް ގޮާވ    =  .ްދެރަެވ މޮޅިވެގެްނ އަިދ ިސއްރުނ   

    =   .ާއެަކލާނެގ އަޅަމެން ސަލާމަްތކޮށްދެއްވިއްޔ        ިُمصيبـةމިއިން. މިއަނިދރިތަކުން. / މ 

  ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންވާހުށީެމވެ. =   ން.       =  شكرވެރިންގެތެެރއިން /  شكر 

 ކުރާމީހުންގެެތރެއިން.    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !        =    ަކލޭމެން އެތަުންނ

  އެވެ. الّلهސަލާމަތްކުރާނީ ހަމަ     =   .ްއަދި ކޮންމެ މޮޅިޔަކާއި ހިތާމަޔަކުންވެސ    

     )ްުކރަނީެއވެ. شركދެން ކަލޭމެްނ )އަލުްނވެސ    = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !     

 ކުޅަދުންވަންތައީ ހަމައެަކލާނގެއެވެ. =          = ެމައްޗަްށ ފޮނުއްވުމަށް. ކަލޭމެންގ   

    ކަލޭމެންގެ މަތިން.  =    އެއް.  عذاب =    = ނުވަތަ ކަލޭމެްނެގ

   ފައިތަކުގެދަށުން.   =  ުرَأيُނުވަތަ އެކަލާނެގ ކަލޭމެން އެކިއެކި ބައިަބޔަށް ލަްއވައި. )ތަފާތ 

  ތަކާއި އެދުންތަެކއްގެެވިރ ބަޔަކުކަމުަގއިލަްއވައި(  =  އަިދ ަކލޭމެންކުެރ ބައެއްމީހުންނަްށ
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   އެކަލާނެގ ަރހަދައްކަަވއި.   =  ެعذابއަނެއްަބއެއްެގ ބާރުެގރަަހ / އަނިޔާެވރިކަމުގ .     = 

 ! ދެކެވަޑަިއގަންނަވާށެވެކަލޭގެފާނު ނިކަްނ       =  ިތަްއ  دليلތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއ

  ބަދަލުކުރަްއވަނީ ކިހިނަކުންކަން.    =   فكرުކރޭތޯ. ވިސްާނ  فكرއެމީހުްނ ވިސްާނ 

 ދޮގުކޮށްފިެއވެ.  قرآنގެމީހުން ެއ  قومއަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ  =    ކުރުމަށްޓަކައި.       

ނޑައެޅިގެން  =  އެވެ.  حقّއަދި އެީއ ކަ   = ެަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        = 

އަކުކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުވެއެވެ. )ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ާފރަލާމީަހކުކަމުގަިއ  وكيلކަލޭމެންގެމައްޗަށްވާ 
  ނުވަމުއެވެ.( 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 ވޮޑިގެްނވާ  ގަދަފަދަވެ މައްޗަށް އަޅުތަކުންގެ( ބަިލކުރަްއވާ ނިކަމެތިުކރައްވާ ހުިރހާތަކެތި) އެކަލާނެގއީ އަދި (61)

ތަްއވެސް ރައްކާެތރިކޮްށ ބެލެެހއްޓެވުމަްށ އެަކލާނެގ  عملކަލާނގެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެންނާިއ ަކލޭމެންެގ 
ން ފޮނުއްވަެއވެ. އެއީ ރައްކާެތރިކަާމއިއެކު ަކލޭމެން ބަލަަހއްޓަވާ ަމލާއިކަތް ބޭަކލުންނެވެ.  َحَفظَـةކަލޭމެންގެމައްޗަށް 

ެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. ދެން ތިމަންރަސްކަލާެގ ފޮނުއްިވ މަލާއިކަތްބޭަކލުން އޭާނ ކަލޭމެންކުެރ މީހަކަށް ަމރުއަތު
اْلَمْوتُމަރުހިއްޕަަވއެވެ. )އެީއ  ންނެވެ. / އެހީތެރިންނެވެ.( އަދި އެބޭަކލުން ެއއިން ފުރާަނެއްއ  أعوانُގެ  َمَلُك

 ގެއްލެނި ުނކުރަްއވާހުއްެޓވެ. 
އަށް އެފުރާނަތަްއ ރައްުދކުރެވޭެނއެވެ.  حضرةެގ  الّلهވަންތަ ަސހަރޯެވރިއަުކކަމުގައިާވ  حقّދެން އެމީހުންެގ  (62)

ވެގެންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ. އަދި އެަކލާނގެީއ  خاصّއަކާިއ ނިޔާއެްއ މިލްކުެވ  حكمއެންމެހައި  !ދަންނާށެވެ
 އެންމެ އަވަސްކޮްށ ހިސާބުބަްއލަާވ ކަލާނގެއެވެ. 

)އޭ  (63) ނޑުގެ އަނދިރިަތކުން ަކލޭމެްނ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ  الّلهرسول ެއއްަގމާއި ކަ
ގައިވެްސ އަިދ ސިްއރުންެވްސ  حالގައި( ަކލޭމެން ދެރަެވގެންވާ  حالސަލާމަތްކޮށްދޭނީ ކާުކހެއްޔެވެ؟ )އެފަަދ 

ލާނެގ އަޅަމެްނ ަބރަސްކައި ުކރާނީ ހަަމ އެަކލާނގެއަށެވެ. )އަދި ަކޭލމެން ދަންނަވާނެއެވެ.( دعاءކަލޭމެން 
 ކުރާމީހުންގެ ެތރެއިން އަޅަމެންވާހުށީމެވެ.  شكرމިއަނދިރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްެދއްވައިފިްއޔާ ހަމަކަަށވަރުްނ 

ަކލޭމެން އެކަމުންނާިއ އަދި ކޮންމެ މޮޅިޔަކާއި ހިތާމައަކުްނ ސަލާމަތްކޮށްދެްއވާީނ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (64)
 ކުރަނީެއވެ.  شركދެން އަލުންވެްސ ކަލޭމެްނ  އެވެ. الّلهހަމަ 

 عذابކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ަކލޭމެންގެމަތިން ނުވަަތ ަކލޭމެންެގ ފައިތަކުގެދަށުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް  (65)

ގެންވަނީ ހަމަ ެއކަާލނގެއަށެވެ. ނުވަަތ ކަލޭމެން ތަފާުތ ބައިބަޔަށްަލއްވަިއ ވޮޑި ވެވަންތަންއެއް ފޮނުއްވުމަްށ ކުޅަދު
ތަކާއި އެދުންތަކެއްގެ ެވރިބަޔަކުކަުމގައި ެލއްވުަމށްވެސް އަދި ކަލޭމެންުކރެ ެއއްބައެއްެގ ބާރުެގ ރަަހ  راىތަފާތު 

رسولެދއްކެވުމަށްވެްސ ހަަމ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ. )ޭއ  ހަރަ ގެعذابއަނިޔާވެރިކަުމގެ 
ތައް ގެންނަާވ  حّجةތަކާއި  دليلކުރޭތޯ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެކިެއކި ތަފާތު  فكر( އެމީހުން ވިސްނާ !އެވެ الّله

 !ށެވެބަދަލުކުރަްއވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާނު ނިކަން ެދކެވަަޑއިގަންނަވާ

ނޑައެޅިގެްނ  قرآنގެމީހުްނ ިމ  قوم( ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (66) ދޮގުކުރީެއވެ. އަިދ ެއީއ ހަަމ ކަ
އަކުކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ.  وكيلއެވެ. )އަދި( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭމެންެގ މަްއޗަށްވާ  حقّ

 ތައް ަރއްކާތެރިުކރާ މީހަުކކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ. عمل)އެބަހީ ަކލޭމެންގެމައްޗަށްާފރަލާ އަދި ަކލޭމެންގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ެއެއްވެެއވެ. حقيقةއެއްވެެއވެ.  قرارއަކަށްވެްސ  خبرކޮންމ        =  އަިދ

 ނިކަންހުރެ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެއެވެ.      .ާއަދި ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގެންފިއްޔ   

 އެވަދެގަންނަމީހުން )މަލާމަތްކޮށް ހުުތރުއެްއޗެތި ިކޔާމީހުން.(=      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އާޔަތްތަކާއިމެދު.       = ެފަެހ ަކލޭގެފާުނ ެއމީހުން ފިޔަަވިއ އެނބުރިުފރަގަސްދެއްވާެށވ!   

  = .ްއެމީހުން ވަދެ ފީނައިގަންނާންދެނ      =  ( ފިަޔަވިއ قرآنއެވާހަކަ )ެއ

 އެހެންވާހަަކއަކަށް.         =   ިއާ ކަލޭގެފާނު ހަނދާންނެތިކޮްށލެއްވިޔަސް. شيطانއަދ  

  = .ެފަެހ ކަޭލގެފާނު )އެމީހުންާނއިއެކު( އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވާށެވ!       = 

  ހަނދާންކޮށްދެއްވުމަށްފަހު.        =    / ުންނާއިއެކު. ُمْشِركއަނިޔާވެރިންނާިއއެކ   

       =  ވެިރީވ މީސްތަކުްނނަކަށް ނުވެެއވެ. تقوىއަިދ        = 

 ެއއްވެސްމިންަވރެއް(އެމީހުންގެ ިހސާބުން އެްއވެސްކަމެއް. )އެމީހުްނގެ ފާފައިގެެތރެއިން      = 

  އަދި ެއކަމަކު ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ. )އެމީހުނަްށ ހަނދާންޮކށްދިނުމެކެވެ.(      =  އެީމހުްނ

  ބިރުވެތިވޭޯތ )އެމީހުްނ އެކަްނ ދޫކުރޭތޯ(        =  ދީން އެމީހުްނ އަިދ އެމީހުްނެގ

 ! ހަދައިލިމީހުން ކަލޭގެފާނު ދޫކޮްށލައްވާެށވެ     = .ިކުޅިވަރާއި ަމލާމާތެއްކަމުގައ      

     =  ެގެކަންތައް ފަސްކުރުން( آخرةއެމީހުން ހައްަލއިލަިއ )އެީއ ދުނިޔެއަށް އިސްކަންދީ  حياةއަދި ދުނިޭޔގ 

    =  ދެއްާވހަދާށެވެ. نصيحةން )ަކލޭގެފާނު( އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެއްަވއި  قرآنއަދި ިމ!    

    =  ( ނުވެއްޓުމަށްޓަަކއެވެ./ިއހާނާތްނުވުމަށްއެްއ )ަހލާކުގެެތރެއަށް نفسެއއްވެްސ     = 

   )ފާފައިެގ ސަބަބުން(އެއްކުރި ކަންތަުކގެ ސަބަބުން  نفسއެ    =  ެއަކަށް ނުވެއެވެ. نفسއ  

    = ފިޔަވައި. الّله       =  ިތެރިައކުވިޔަްސ  شفاعةއެއްެވސް ސަަހރޯެވރިއަކުިވޔަސް އަދ

 )ނުވެއެވެ.(       =  ެދިަނސް. فديةެއއް  نفسއަދި އ      =  އެއް. فديةކޮންެމ  

       =  ެނުވެވޭނެއެވެ. قبولއެއްެގ ފަރާތުްނ ނުހިފެވޭނެެއވެ. /  نفسއ        = 
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 އެމީހުން ެއއީ ހަލާުކވެވުނުމީހުންނެވެ. )ހަލާުކކުިރ މީހުންނެވެ.(     =  / އެމީހުންުކރި ކަންތަކުގެސަބަބުްނ

  އެމީހުންނަްށ ހުންނަހުށީ ބުއިމެެކވެ.  =    ކުރިފާފައިެގ ސަބަބުން.    =  އެންމެގަަދ

  ހޫނުފެނުގެ )އެފެނަީކ ެއއަށް ދެްނ އެހެްނ ދަރަޖަެއއްނެތް ަވަރށް ހޫނުެވ ގަދައަްށ ކެޭކ ފެނެވެ.(     

 އާއި. عذابއަދި ވޭންދެނިިވ  =         =   އެމީހުން ކާަފރުވާކަމުަގއި ީވކަމުެގ

  ސަބަބުން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ހާަމވުމެްއ ެވއެވެ. ތެދުދޮުގ އެނގޭެނ ވަގުެތއް އަިދ  حقيقةވުމެްއވެއެވެ.  قرارައކަށްވެްސ  خبرކޮންމެ  (67)

ެއއްތަނަީކ ބަދުުރ ހަނުގރާމައެވެ. ދެްނ  مهمّެގ ތެދުކަްނ ސާބިތުުކރެވުުނ އެންެމ  قرآنތަނެއްވެއެވެ. )ދުނިޔެމަތީ 

 ދުވަހެވެ.( އަދި ނިކަންުހރެ ަކލޭމެނަށް ެއކަންކަން އެނގިދާނެއެވެ.  قيامةއޮތީ 

ކޮްށ ދޮގުުކުރމަށް ފީނާ ވަެދ އުޅޭބަޔަުކ ކަޭލގެފާނަްށ  باطلލާނެގ ާއޔަތްތަްއ އަދި ތިމަންރަްސކަ (68)

ެގ  قرآنއެީއ އެމީހުްނ ެއ  !ފެނިވަޑައިގެންފިއްާޔ ފަެހ ކަޭލގެފާނު އެމީހުާނ ދުރަްށ އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

އާގެ ސަބަބުން އެސޮުރ  شيطانއްަގއި ވާހަކަނޫން އެހެން ވާހަކަެއއްގެތެެރއަށް ވަދެ ފީނައިގަންނާންެދނެވެ. އަދި ފަހަރެ

 1އެކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތިކޮށްލެްއވިޔަސް ހަމަ ހަނދުމަފުޅުާވއިރަށް އެީމހުންގެތެެރއިން ދުުރވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ

ންާނިއ  مشركހަނދުމަފުޅުވުމަށްފަހު ދެން އެ އަނިޔާެވރިންނާއިއެުކ )ެއ  !އެމީހުންގެތެޭރ އިށީނދެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ

 !ކު( އިށީނދެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެއެ

ެއއްވެސް މިންަވރެްއ  ކުަރއްވާިއރުވެރިވީމީހުންގެމަްއޗަކަށް އެީމހުންގެ )ފާފަިއގެތެރެިއން( ހިސާބު تقوىއަދި  (69)

ކަންަތއް އެީމހުނަްށ  ުކރެވުނު އެވެ. އަިދ އެކަމަުކ ެއއީ ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެެވ. ދުނިޔެމަތީގައިނެނުވާ
 ވެ.(އްވާނެއެ ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ. )އެމީހުން ކުރި ކަންތައް ހަމައެކަނި ުހށައަޅައިލަ

 حياةއަދި އެމީހުންެގ ދީން އެީއ ކުޅިވަުރ އަދި މަލާމާތް ކުރެޭވ އެއްޗެއްކަމުަގއި ހަަދއި އަދި ދުނިޭޔގެ  (71)

ން ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ  قرآنއަިދ މި  !އެމީހުން ަހއްލަިއލި މީސްތަކުްނ ކަޭލގެފާނުން ދޫކޮށްލާެށވެ

އެއް ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުްނ  نفسއެއް އެ  نفسެއއީ އެްއވެސް  !ދެއްވާށެވެ نصيحةހަނދާންކޮށްދެއްވާ 

ފިޔަަވއި އެްއެވްސ  الّلهހަލާކުގެެތރެއަށް ވެއްޓިދާނެތީއެވެ. )ުނވެއްޓުމަށްޓަކަެއވެ. ދެން އަދި އޭރުްނވެސް( 

އެއް( ކިތަްނެމ  نفسތެިރޔަކުވިޔަްސ އެީމހުންނަކަށް ނުވެެއވެ. އަިދ )އެފާފަކުިރ  شفاعةސަހަރޯެވރިއަުކވިޔަްސ އަިދ 

ނުވެވޭނެއެވެ. އެފަަދ  قبولނުހިފެވޭނެއެވެ.  فديةގެ ފަރާތުން އެ  نفسދުވަހުން( ދިނަސް އެ  قيامة) އެއް فديـة

އަށް ހުށަހެޅުނުމީހުންނެވެ.  عذاب ހުންެނވެ.މީހުންނީ އެމީހުން ުކރި ފާފަިއގެ ސަބަބުން ހަލާކުގެެތރެއަށް އެއްލެވުނުމީ

ދުވަހުން( ހުންނަހުީށ ހޫނުކަްނ އޭެގ ނިހާޔަތަށް ގޮސްަފއިވާ ހޫނުފެނުގެ ުބއިމެކެވެ. އަިދ  قيامةއެމީހުންނަށް )

 އެވެ. ެއއީ އެީމހުން ކާފަުރވާކަމުގަިއވީކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ. عذابވޭންދެނިވި 
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ     = ެކުރާނޭހެއްެޔވެ؟ دعاء/  ؟އަުހރެމެން ގޮވާނޭހެއްެޔވ   

 = ފިޔަވައި. الّله       = .ްއަުހރެމެންނަށް ފައިދާނުކުރާތަެކއްޗަށ      =  ައިދ

 އަހުރެމެންނަށް ގެްއލުމެއް އުނދަުގލެއް ނުދެވޭތަެކއްޗަށް.         =   އަދި އަހުރެމެން ައހުރެމެންެގ

 ވެ.( رجوعފުންނާބުތަކުގެ މައްޗަްށ ރައްދުވެ. )އަހުރެމެްނ ައލުންވެްސ ަމގުފުރެދުމާ ކާަފރުކަމަްށ      

   = އަހުރެމެންނަްށ ތެދުމަުގ ދެއްކެވުމަށްފަހު. الّله     = .ްއެމީާހ ފަދައިނ        = 

  ން އޭާނ މަގުުފރައްދަިއާލ އޮޅުވައިލި. شيطان      = .ިބިމުގައ   = حالވެގެންާވ  حيران .   

      =.ާއޭނާއަށް އެކުެވރިންތަކެއްވ         =  .ާއެމީހުްނ އޭނާއަްށ ތެދުމަގަށް ގޮވ 

  = ޭކަލޭ ައހުރެމެން ަކއިރިއަްށ އަންނާށ!      !ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ       =  

  ެގ ތެދުމަގު. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ     = .ެނޑައެޅިގެން ތެދުމަގަީކ ެއއީއެވ  ކަ      =  ައިދ

  އަހުރެމެންނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަީނ ައހުރެމެްނ ކިޔަމަންެތރިވުަމށެވެ.         = ތަުކގެެވިރ  عالم

 އަށް.  َربّ      =  ކުރުަމށާއި. قائمއަދި ނަމާުދ      = ިއެަކލާނގެއަްށ ބިރުވެިތެވ  އަދ

 ވެ.ވެިރވުމަށެ تقوى       =  ެނޑައެޅިގެން އެކަލާނގ   އަށެވެ. حضرةއަިދ ހަމަކަ

 =  ްވުންވަނީ. )ެއއްވުންވަނީ( محشرކަލޭމެނ     = .ެއަދި ހަމަ އެކަލާނެގއެވ  

        = .ީއުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވ       = ّގޮތުގައި. حق     = 

  (!އަދި "ވާށޭ" މިފަދައިން އެކަލާނގެ އަންގަވާުދވަސް )ހަނދުަމފުޅުކުރައްވާށެވެ    =  ފަހެ އެހަިއރުްނ

   ދެން އެވީއެވެ.    =  ައެވެ.  حقّެއކަލާނެގ އެބަސްފުުޅ އެއީ ހަމ      =  އަިދ

 ވަީނ ަހމަ އެަކލާނގެއަށެވެ.  –އެންމެހަިއ ެވރިކަމެްއ  / އެންމެހަިއ ތަކެއްެޗއް         = 

 ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެްއވޭދުވަހު.           =  ގަިއވާކަންތަކާިއ އަދި ަފއުޅުގައިާވ  غيبއެީއ

 ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނެގއެވެ.  =   .ީއަިދ އެަކާލނގެއ        =  ވަންަތ  حكمة

 ތަްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. خبرއަދި 
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّله)އޭ  (71) އެްއ ނުދެޭވ އަިދ  منفعއަުހރެެމންނަށް އެްއވެްސ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول

 الّلهއަހުރެމެންނަށް ެއއްވެސް ގެއްލުެމއްވެސް ނުދެޭވ ތަކެއްޗަްށ )ބުދުތަކާއި ދެންވެސް އެބާވަތުެގ ތަކެއްޗަށް( 

تعالىاللّކޮްށހަދަންވީހެްއޔެވެ؟ އަިދ  دعاءފިޔަވައި އަުހރެމެން ގޮވާ  އަުހރެމެންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަުހ  ه

ކަްނ ދޫކޮްށ ައލުންވެްސ  إسالمއަހުރެމެްނ އަުހރެމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަްށ ަރއްދުވާންީވހެއްޔެވެ؟ އެަބހީ 

 ެވގެން ބިންމަތީގައި )ދާނެތަނެއް  حيرانެވގެން އޭާނ މަގުފުރެދި  تبعާއއި  شيطانކާފަރުވާންވީެހއްޔެވެ؟ އެއީ 

ނޭނގި( ހުންނަމީހަކު ފަދައިން ހެްއޔެވެ؟ އަދި އޭނާޔަށް އެކުވެރިންތަެކއްވެެއވެ. އެމީހުން އޭނާޔަށް ތެދުމަަގްށ 

އައުމަށް ގޮވައެވެ. އަުހރެމެން ކައިިރޔަށް އަންނާށޭ ގޮވައެވެ. )އެކަމަކު އޭނާ އެއްވެްސ ޖަވާބެްއ ނުދެެއވެ. އޭާނވަީނ 
 أمرގެ ތެދުަމގެވެ. އަދި އަހުރެމެންނަްށ  الّلهހަމަކަށަަވރުން ެތދުމަގަކީ  !ވެފައެވެ.( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ حيران

 އަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށެވެ.  ربّތަުކގެ ވެިރ  عالمވެވިގެންވަީނ 

 ެނާޔަްށ ވެރިން ިލއުއްވާފަިއވެއެވެ. އޭ علمގައި އަދި ެއހެންގޮތަކަްށ  ترجمةމިއާޔަތުގެ  1ދަންނައެވ

އާައްށ  شيطانއާކަމަށާއި އަދި ެއ  شيطانއެކުވެރިންތަެކއް ެވއެވެ. އޮތްބަސްފުޅުން މުރާުދކުރެވެީނ 

ެވގެންވާމީހާއަށް އަންނާށޭ )އޮޅުަވއިލަިއގެން އަުހރެމެްނ  حيرانއެކުވެރިންތަެކއްވާކަމަށެވެ. އަދި ެއއެކުެވރިން އެ 

ާއއަށް ެއއަންގަވަީނ ތެދުމަަގީކ  رسولއެަކލާނެގ  الّلهވެ. އެހެްނވެ ކައިރިއަްށ މިތެދުމަގަށް އަންނާށޭ( ގޮވާެނކަމަށެ

  والّلهأعلمبالّصوابގެ ތެދުމަގުކަމަެށވެ. އެސޮރުމެްނ އެޮގވާ ތެދުމަގުނޫްނކަމަށެވެ......  الّلهހަމަ 

 تقوىުކރުަމށާއި އަިދ ައހުރެމެްނ އެަކލާނގެއަްށ  قائمވެިވގެންވަނީ( ނަމާދު  أمر)އަދި ައހުރެމެންނަްށ  (72)

ކުެރވޭނެ ފަރާތެވެ. އެއްކުެރވޭެނ  محشرައށް ކަލޭމެން  حضرةވެރިވެތިބުމަށެވެ. އަިދ އެކަލާނގެއީ ހަމަ އެަކލާނގެ 

 ފަރާތެވެ. 

ޗަްށ "ވާށޭ" ގޮތުަގިއ އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވީވެްސ ހަަމ އެަކާލނގެއެވެ. އަިދ އެންެމހަިއ ތަކެއް حقّއަދި  (73)

ވީެއވެ. އެަކލާނެގ  إعادކުަރއްވާދުަވހުން ދެން އެތަކެތި ެއވީއެވެ. ުހރިާހ ތަކެތި ައލުން  وحىއަންގަވަިއ އެކަލާނގެ 

ވެގެންވަނީ ހަމައެަކިނ  خاصّބަސްފުޅެވެ. އަދި ތާޅަފިލިފުންމަވައިލެވޭދުަވހުގެ ެވރިކަން  حقّއެބަސްފުޅު އެއީ ހަމަ 

ގައިާވ ކަންތަާކއި ފައުޅުގައިވާކަންތައްވެްސ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.  غيبެގ އެީއ އެކަލާނގެއަެށވެ. އެަކލާނ

 ތަްއ މޮޅަށް ދެނެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. خبرވަންަތ އަދި  حكمةއަދި އެަކލާނގެީއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =   ( ވިދާުޅވިހިނދު. عليهالّسالم) إبراهيمއަިދ     =  އެކަޭލގެފާނުންެގ ބައްަޕ

  އަށް. َءاَزر          =  ަ؟ ުކރަނީތޯއެވެ إختيارންތަކެއްކަމުގައި ބުދުތަކެއް  إلـهބައްޕ   

   =  ްއަހުރެން ދެކެނީ )ބައްޕަ( ަކލޭ.ހަމަކަށަވަރުނ   =  ެގެމީހުންނާއި. قومއަދި ބައްޕަގ   

      = ވެގެންވާ މަގުުފރެދުމެއްގައި ާވކަމަށެވެ. بيان    = .ެއަދި ހަމައެފަދައިންނެވ

 އަްށ ަކލޭގެފާނަްށ މަގުދެއްެކވިފަދައިން( دين حقّ)އެބަހީ:     =  الّسالم) إبراهيم ( އަްށ عليه

   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދައްކަވަނީ.       =  ެدليل ނުވަތަ – ِمْلكُއުޑުތަކާިއ ބިމުގ 

  ތައް.   =  .ެއަދި ެއކަލޭގެފާުނ ވުމަށްޓަކަެއވ      =  يقين،  هدايةއާއި  توحيد 

  ކުރާމީހުންގެެތރެއިން.           = .ްނޑުއަނދިރިވީހިނދުނ   އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް ޭރގަ

    = .ެއެކަޭލގެފާނު ަތރިއެްއ ދެކެވަޑަިއގަތެވ          =  އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. އަުހރެްނެގ

 އަީކ މިއީއެވެ.  ربّ      =  ީވހިނދުން. غائبދެންފަެހ ަތިރ     =  )ްއަމިއްލަފުޅަށ(

  ވިދާޅުވިއެވެ.      =ވެ ނިވައިވާ އެއްޗަކަށް އަހުރެން ލޯބިނުކުރާނަމެވެ. غائب      

     =  ުެދކެވަޑައިގެންނެިވހިނުދން.އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ހަނދ     =  .ީއަރަިއގެން އަންނާތ     

    =   ެއެވެ. ربّއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. މިއީ އަުހރެންގ      =  )ުغائبދެންފަހެ )ހަނދ 

  ވީހިނދުން.  = .ެވިދާޅުވިއެވ        =  ނޑައެޅިގެން އަހުރެންެގ އަުހރެންނަށް ތެދުމަުގ  ربّކަ

 ނުދެއްކެވިއްޔާ.   = .ެހަމަކަށަަވރުން ައުހރެން ވާެނއެވ        = 

  މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންގެެތރެއިން.         =  ދެންފަެހ އިރުައރައިގެްނ އަންނަތަްނ

   ދެކެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން.    =   ެއެވެ. ربّވިދާޅުވިެއވެ. މިއީ އަުހރެންގ      =  

 އެންމެބޮޑީ މިއެވެ.     =  )ުވީހިނދުން / ނިވައިީވހިނދުން.  غائبަފހެ )ެއއިރ      = 

                                      

                                    

                                  

                                  

           



                      
 

4 3 1   

މާނަ  ގެ سورةاألنعام  

 

ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

 ! ގެމީހުންނޭވެقومވިދާޅުވިއެވެ. އޭައހުރެންެގ     =   .ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ބަީރއަވެގެންނެެވ

  )ވަކިވެގެންނެވެ.(      =  ްކުރާތަކެތީން. شريكކަލޭމެނ         = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެ ައހުރެމެންެގ މޫނު ުކރިމަތިކޮށްފީމެެވ.              =  

 ނެތުމުގެތެރެއިްނ އުޑުތަކާިއ ބިންތަްއ އުފެއްެދިވ ފަރާތަްށ )އެކަލާނގެއަށް.(    = ެތރިވެގެންާވ  إخالص

توحيد   އަށް ސީދާކޮށް. حال     =  .ެއަދި އަހުެރން ނުވެއެވ       =مشرك 

 ންގެތެރެއިން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم) إبراهيم އަދި (74) ( !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ َءازر( އެަކލޭގެފާުނ ބައްަޕ عليه

 إختيارންކަމުަގއި ހަަދއި  إلـهންތަކެްއކަމުަގއި ބަލަނީެހއްޔެވެ؟ އެީއ  إلـهއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ަބއްޕަ ބުދުތަކެްއ 
ވެގެްނާވ  بيانގެީމހުން  قومކުރަނީހެއްެޔވެ؟ ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ެދކެނީ ަބއްޕަާއއި އަިދ ބައްަޕެގ 

 މަގުފުރެދުމެއްގަިއވާތީއެވެ. 

( އަްށ عليهالّسالم) إبراهيمއަށް އެކަޭލގެފާނަށް ތެދުމަުގދެއްކެވިފަދައިން(  حقّއަދި ހަމައެފަދައިން )އެަބހީ  (75)
ަތއް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަދއްކަވަނީ އެފަދައިންނެވެ. އެީއ އެަކލޭގެާފުނ  ملكތައް / ނުވަަތ  دليلއުޑުތަކާއި ބިމުގެ 

 އިންވުމަށްޓަކަެއވެ.ކުރާ ީމހުންގެތެރެ  يقين( هدايةއާއި  توحيد)

ނޑު އަނދިރިވުމުްނ އެކަޭލގެފާނު  (76) ( ތަރިެއއް ދެެކވަޑައިގަތެވެ. عليهالّسالم) يعنى:إبراهيم –ދެންފަހެ ރޭގަ
އެވެ. ދެން އެތަިރ ނިވަިއވުމުްނ  َربّއަދި ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުިވއެވެ. )އެީއ ހިާތހިތާއެވެ.( މިީއ ައހުރެންެގ 

 ާވއެއްޗަކަްށ އަުހރެން ލޯތްބެއް ުނކުރަމެވެ. )ނުކުރާނަެމވެ.(  غائب ވިދާޅުވިއެވެ. ނިވަިއވެ

ދެންފަހެ ހަނދު އަަރއިގެން އަންނާތީ އެކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ.  (77)
އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.  –ނިވައިީވހިނދުން  –ީވހިނދުން  غائبއެވެ. ދެްނ އޭިތ  َربّމިއީ ައހުރެންެގ 

އަހުރެންނަށް ތެދުމަގު ނުދެއްެކވީވިއްާޔ ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެްނވާހުށީ މަގުފުރެިދގެްނާވ  َربّއަހުރެންގެ 
 މީހުންގެތެރެއިންނެވެ. 

ދުން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ދެންފަހެ އިރުައރައިގެން އަންނަތަން އެކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގެންނެވިހިނ (78)
ވީހިނުދްނ  غائبއެވެ. )މިތިން އެތިންކުރެ( އެންމެބޮޑީ މިއެވެ. ދެންފަެހ އޭތި ިނވައިެވ  َربّމިއީ އަުހރެންގެ 

 شريكހަމަކަށަވަރުން އަހުރެްނ މިވަނީ ކަލޭމެން ިތޔަ  !ގެމީހުންނޭވެ قومއޭއަުހރެންގެ  –އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަަމ މުޅިން ބަީރއަވެގެންނެވެ. )ދުރުެވ  –އާިއ ކަލޭމެްނ ތިޔަބައިެވރިުކރާ ަތކެތީން  الّله -ްނ ކުރާ ތަކެތީ
 އެއްފަރާތްެވގެންނެވެ.( 

އަށް( ައހުރެން އަހުރެްނެގ  الّله) –ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުެގ ތެރެއިްނ ހެއްދެިވ ފަރާތަށް  (79)
އަށް  توحيد حالތެރިވެގެންާވ  إخالصމޫނު ކުރިމަތިކޮށްފީމެވެ. )އެފަރާތަށް ައހުރެން ިކޔަމަންތެރިވެްއޖައީމެވެ.( އެއީ 

 ންގެތެރެއިްނ އަުހރެން ނުވަެމވެ. مشركސީދާވެގެންނެވެ. އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
       =  ިالّسالم) إبراهيمއަދ  توحيدގެމީހުްނ ޖަދަލުކުިރއެވެ. ) قوم( ާއއި ެއކަލޭގެފާނުންގެ عليه

  އާއިބެހޭގޮތުން ޖަަދލުކުިރއެވެ.(  = .ެެއކަލޭގެފާނު ިވދާޅުވިއެވ           =  ްالّلهކަލޭމެނ 

އަިދ  =   ގެ އެއްަކއުވަންތަކަމާއިމެދު( ައހުެރންނާއި ޖަދަލުކުރަނީެހއްޔެވެ؟ الّلهއާއިމެދު )އެބަހީ: 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ައހުރެންނަްށ ތެދުމަގު ދަްއަކވައިފިއެވެ.   =  އަިދ އަުހރެްނ

 ބިރެއްނުގަންނަމެވެ.     =  ަކުރާތަެކއްޗާއިމެދު. َشرِيكُކަލޭމެން ެއކަލާނގެއާ ތިޔ     

          =  ެިއރާދަކުރަްއވާ އެްއޗެއްމެނުވީ. َربّއަހުރެންގ      =   َربّއަދި ައހުރެންެގ 

  ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންެވއެވެ.       = ހުިރާހ  –އެބަހީ ދެެނވޮޑިގަތުމުގެގޮތުން  –ގެގޮތުން  علم

  އެއްޗެއްގެަމއްޗަށް.      =  ެ؟ލިބިނުގަންނާޭނހެއްޔެވެ  نصيحةކޮށް  عبرةحاصلކަލޭމެން ަފހ 

       = އަދި އަހުރެްނ ިބރުގަންނަންީވ ކީްއެވގެން ކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެވެ؟      = 

  ުކރިތަކެއްޗަށް. شريكކަލޭމެން ތިަޔ   = .ެއަދި ކަލޭމެން ިބރުނުގަނެެއވ    = 

  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެން.      =  ްކުރިކަމާމެދު. شريكއަށް  الّلهކަލޭމެނ        = 

 އެޔާއިމެދު އެަކލާނގެ ބާަވއިލަްއވާފައިނުވާ އެއްޗަާކއި.      =   ްدليلކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެްއވެސ 

  އެއް. حّجةއެއް /    =  ެއއްބާވައެވެ؟ جماعةންުކރެ ކޮްނ  جماعةެދ        =  

 ކަންބޮޑީ. حقّއަމާންކަމަށް         =  .ާކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަމަށްވަންޏ    = 

 އީމާންވީ މީސްތަކުން.        =  އަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ އީމާންކަމާިއ އެއްނުކޮްށ / ަމއްސުިނ

 ެއއް.  ِشْركއެްއވެްސ އަނިޔާެއއް. އެަބީހ އެއްެވްސ  =  ނުކޮށް.     =.ެއެމީހުްނ ދަންނައެވ  

   = (އަމާންކަންހުރީ އެީމހުންނަށެވެ. آخرة )ިގައ      =   )ދުނިޔޭގައި ތިބޭއިުރ(
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 ތެދުމަގުގައިވާ ބަޔަުކކަމުގައިވާާޙލު.     =  :ީގެފާނު އެދެްއކެީވ(  إبراهيمއަދި އެއީ )އެަބހ

 ތަކެވެ.  دليلތަކެވެ.  حّجةތިމަންރަސްކަލާނގެ      = الّسالم) إبراهيم ( އަްށ عليه

 ދެއްވި. ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =   ެއާިއ އިދިކޮޅަށް(  قومގެމައްޗަށް. ) قومއެަކލޭެގފާނުންގ     

       = .ެތިމަންރަސްކަލާނެގ ދަރަޖަތަކެްއ އުުފއްލަވަމެވ     =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް.   =  ެއެއީ. َربّހަމަކަަށވަރުްނ ަކޭލގެފާނުންގ     = حكمة 

  ވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގެ އެްއކައުވަންތަކަމާއިމެދު(  الّلهއެބަހީ  –އާއިމެދު  توحيدގެމީހުން ) قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  (81)
އާއިމެދު އަުހރެންނާއި ޖަަދލުކުރަީނހެއްޔެވެ؟  الّلهއެކަލޭގެފާނާ ޖަަދލުކުިރއެވެ.އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ކަލޭެމން 

 حقّހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ައހުރެންނަށް ތެދުމަގުދަްއކަވައިފިެއވެ. )އެކަލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަން ދެެނގަތުމާ 
އެދިވޮޑިގަންަނވާ ކަމެއްގައިމެނުީވ )އެަބީހ  ربّށް އެަކލާނެގ ައހުރެންނަްށ މަގުދެއްެކވިއެވެ.( އަިދ އަުހރެންެގ މަގަ

ކުާރ ތަކެއްޗަްށ  شريكން އަންނަ ިބރުވެިރކަމަކަށް މެނުވީ( ަކލޭމެން ތިޔަ އެކަލާނގެއާިއ  حضرةއެކަލާނެގ 
)އެބުދުތަކަށް( ައހުރެްނ ބިރުނުގަންނަމެވެ. އަދި ހުިރހާ ެއއްޗެއްގެަމއްޗަށް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުްނ 
ތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ. ހުރިާހއެއްެޗއްގެ އެންމެަހއި ކަމެއް އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. )ކަލޭމެންގެ ތިޔަބުދުތަކަްށ 

 ލިބިނުގަންނާނެހެއްޔެވެ؟ نصيحةކޮށް  عبرةحاصلލޭމެން ފަހެ އެކައްޗެްއވެސް ނޭނެގއެވެ.( ކަ 

ކުރި ތަކެއްޗަށް ައހުރެން ބިުރގަންނަްނީވ  شريكއަދި ކަލޭމެން  –ކުރިކަމާއިމެދު  شريكއަދި ކަލޭމެން  (81)
ކަލޭމެންނަްށ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެތަކެްއޗަށް ައޅުކަންކުރުން ހުއްަދވާނެކަމުގެ މަްއޗަށް 

ކުރާކަށް ބިރުނުގަެނއެވެ. ފަެހ  شريكާއއި ބައިވެިރކޮށް  الّلهއެއް ނުވާތަކެއްޗާއި ކަލޭމެން  دليلއެއް  حّجةއެއްވެސް 
ކަންބޮޑީ ކަލޭމެންނީ އެއްެޗްއ  حقّންކުރެ ައމާންކަމަށް  جماعة)އަހުރެންނާިއ ކަލޭމެނާއި( މިދެ 
 (!ވެ؟ )ނިކަން ބުނެަބލާށެވެ އެނގޭބަޔަކުކަމުަގއިވަންާޏ ކޮންބައެްއހެއްޔެ

އެްއ  شركއެމީހުްނގެ ެއ އީމާންކަމާއި އެއްެވސް އަނިޔާއެްއ އެބަީހ އެއްެވސް  އަދި އީމާންވެގެންވާމީހުން (82)
ދުވަހުން( އަމާންކަންުހރި ަބޔަކީ އެީމހުންނެވެ. ައިދ  آخرة) !ިނ ނުކޮށް ތިބިމީހުްނ ދަންނައެވެއެއްނުކޮށް މައްސު

 )ދުނިޔޭގައި( ތެދުމަުގ ލިބިގެްނވާމީހުންނަކީވެްސ އެީއއެވެ. 

الّسالمތަކެވެ. އެބަީހ:  حّجةތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެއީ އަދި (83) ގެމީހުންނަްށ  قومއެކަލޭގެފާނުންގެ  إبراهيمعليه
 قومއެވެ.  حّجةއެވެ.  دليلތަކަކީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެްއވި  دليلތަކާއި  حّجةއެވިދާޅުވި 

ދެއްކެވުމަށެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު އެަތއް ދަރަޖަތަަކްށ  دليلގެމީހުންގެމައްޗަށް 
ންތަ ދެނެވޮޑިގެްނާވ ވަ حكمةއެީއ  َربّތިމަންރަސްކަލާނެގ އުފުްއލަވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލެގފާނުންގެ 

 ކަލާނގެއެވެ.
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = :ީގެފާނަށް( ދެއްވީމެވެ.  إبراهيمއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް )އެބަހ    

  =  ( عليهماالّسالمއާިއ ) يعقوبގެފާނުންެގ ދަިރކަުލން(  إسحاقގެފާނާިއ ) إسحاق       

 އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަށްވެސް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ތެދުމަުގ ދެއްވީމެވެ. =         =   ިއަދ

الّسالم) نوحއޭގެކުރިން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ    ( އަށް ތެދުމަގުދެއްކެވީމެވެ.عليه   =  ައިދ

  ( ދަރިފަްސކޮޅުންިވއެވެ.عليهالّسالم) نوحއެކަލޭގެފާނުންެގ )އެބަހީ:          = ގެފާާނ  داؤد

الّسالمގެފާނު ) َأي وبގެފާނާއި އަދި  سليمان     (عليهم  =  ިموسىގެފާނާއި  يوسفއަދ 

الّسالمގެފާނާ) هارونގެފާނާއި އަދި   جزاءއަދި އެފަދައިން )އެަބހީ: މިބޭކަލުންނަށް ހެޔޮ  =   (عليهم

 ދެއްވިފަދައިން.         = ދެއްވަމެވެ. جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  إحسان    

          =  ި( عليهمالّسالمގެފާނު ) إلياسގެފާނާއި އަދި  عيسىގެފާނާއި  يحيىގެފާނާއި  زكريّاއަދ

  މިބޭބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދެްއވީމެވެ.        =  މިއިްނ ކޮންެމ

  މާތްމީހުންގެތެރެއިންވާ ބޭަކލުންނެވެ. صالحބޭކަލަކީވެސް         =  ިاَْلَيَسعُގެފާނާއި  إسماعيلއަދ 

الّسالمގެފާނާ )    ( އާއި.عليهما     =  ިالّسالمގެފާނާިއ ) لوطގެފާނާއި  يونسއަދ ( عليهما

 މިބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދެއްެކވީމެވެ.  .ްއަިދ މިއިްނ ކޮންމެބޭކަލެްއވެސ  

         = ތަކުގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެބޭކަލުްނ މާތްކުރެްއވީމެވެ. عالم     

       =  ިންގެތެެރއިން )އެތައްަބޔަކަށްވެްސ  أخއަދި އެބޭބޭކަލުންެގ ބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި އަދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތެދުމަގުދެްއކެވީމެވެ.(     = ( ކަމަށާިއ  رسولއަދި އެބޭބޭަކލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ކުެރއްވީމެވެ. إختيارކަމަށް(  نبى   = .ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް މަގުެދއްކެވީމެވ    

     =  .ްސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށ     =  ީތެދުމަގެވެ. ގެ الّلهއެއ   

 =  ްދެއްަވއެވެ.( توفيقއެތެދުމަގުން އެކަލާނގެ ތެދުމަުގ ަދއްކަވަެއވެ. )އެަމގަށ        = 

  އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންުކރެ އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ފަރާަތކަށް.    =  އަދި އެބޭބޭކަލުްނ )އެބަީހ
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ފޮތް  ހ ތްވ ނަ 

  ކުެރއްވިނަމަވެސް. شريكއިން(  نبىންނާއި  رسول     =އެބޭކަލުންެގ ކިބައިްނ  ަްހަމަކަށަަވރުނ

 ވެއްޖައީހެވެ. باطل         =  )ޮތައް. عملއެބޭބޭަކުލން ކުަރއްާވ ކަމުަގއިިވ )ހެޔ     

  = .ީއެބޭބޭަކލުންނ        =  ބޭކަލުންެނވެ.ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެބޭކަލުންނަްށ ފޮތްދެއްިވ 

        =  ކަާމއި. نبىއާިއ  حكمއަިދ            =  :ީން(  قريشއަިދ މިމީހުްނ )އެަބހ

   ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަރުެވއްޖެއްޔާ. قرآنމި    =  ްحوالފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއ 

 ކުރައްާވހުށީ.  = .ެބަޔަކާިއއެވ        =   އެމީހުްނ އެއާޔަތްތަކަްށ ކާަފުރާވ

  ބަޔަކުކަމުގައިނުވާނޭ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެފާނު ދެއްވީމެވެ. އަިދ  إسحاقއަށް  الّسالمإبراهيمعليهއެބަހީ  – އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި (84)
ގެފާނުްނ ދެއްވީެމވެ. އެއިްނ ކޮންެމ ބޭަކލަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  يعقوبގެފާނުންެގ ދަރިަކލުން(  إسحاق)

( އަްށ ތެދުމަގު ެދއްކެވީމެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ އެަބީހ عليهالّسالم) نوحތެދުމަގުދެއްކެވީމެވެ. އަިދ ޭއގެކުރިްނ 
ގެފާނާިއ  موسىގެފާނާއި  يوسفގެފާނާއި  أيّوبގެފާނާއި  سليمانގެފާނާއި  داؤد( ގެ ދަރިފަސްކޮޅުން عليهالّسالم) نوح

الّسالمގެފާނު ) هارونއަދި  ެތިރ ާމްތ  إحسان( މިއެންމެ ބޭަކލުްނ ފޮނުއްވީމެވެ. )މިއެންެމ ބޭކަލުންީނ عليهم
 ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ.  جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  إحسانބޭކަލުންނެވެ.( އަދި 

الّسالمެގފާނާއި  إلياسގެފާނާއި  عيسىގެފާނާއި  يحيىގެފާނާިއ  زكريّاއަދި  (85) )މިއެންމެ ބޭކަލުންަންށ  عليهم
 މާތްބޭކަލުންނެވެ.  صالحތިމަންރަސްކަލާނެގ ތެދުމަގު ދެްއކެވީމެވެ.( މި އެންމެ ބޭކަުލންނީ 

( މިއިން ކޮްނެމ عليهمالّسالمގެފާނާއި ) لوطގެފާނާއި އަދި  يُوُنسُގެފާނާިއ  اَْلَيَسعُގެފާނާއި  إسماعيلއަދި  (86)
 ސްތަކުންގެމައްޗަްށ މާތްކުެރއްވީމެވެ.ބޭކަލެއްވެްސ )އެޒަމާނުގައިތިބި( މީ

ންެގތެރެއިންވެްސ )ބަޔަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أخُއަދި އެބޭބޭަކލުންެގ ބަފައިންނާއި ަދރިފަސްކޮޅުންނާއި  (87)
 خاصّކުރަްއވާ  إختيارކަމަށް(  نبىކަމަށާއި  رسولތެދުމަގު ދެއްކެވީެމވެ.( އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބޭބޭކަލުްނ )

 ކުރެއްވީމެވެ. އަދި ސީދާެވގެންވާ ަމގަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެބޭކަލުންނަށް މަގުދެްއކެވީމެވެ.

ެގ ތެދުމަގެވެ. އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންުކެރ އެކަާލނގެ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ  الّله އެއީ (88)
 شريكއަށް  الّله (ަްބޭަކލުންވެސَبىބޭކަލުންނާއި   رسول) ބަހީއެ އެތެދުމަގު ދައްކަވަެއވެ. އަދި އެބޭކަލުްނވެސް

 ވާނެކަން ކަށަަވރެވެ. باطلވެސް  عملނަަމ ހަމަކަށަަވރުން އެބޭަކލުން ުކރަްއވާ ެހޔޮ އްވިކުރެ
ކަން ބާަވއިލެްއިވ  نبىއާިއ އަިދ  حكمއެބޭބޭކަލުންނީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެބޭބޭަކލުންެގ މައްޗަްށ ޮފތާއި  (89)

ން( .އެއަށް އެަބހީ އީމާންކަމަށް ކާފަުރ ެވއްޖެ ަނަމ  قريشބޭކަލުންނެވެ. އަިދ މިމީހުން )އެބަހީ: ިމ 
އެމީހުްނ އެާއޔަތްތަކަށް ކާފަރުވާަބޔަކުކަމުގަިއ  ކުރަްއާވ ުހށީމެވެ.ތިމަންރަސްކަލަނެގ  އެހެްނ ބަަޔކާ އެކަްނ ޙަވާލު 

ބޭކަލުންކަާމއި އަިދ  نبىންކަމުގަިއ / އަިދ ކުރީ ނަްނގަނެވުނު އަާށރަ  أنصارގެ  نةمديނުވާނެއެވެ. )އެބަޔަީކ އެީއ 
أعلمތަފާތުވެގެންގޮސްފައިެވއެވެ.  خيالވެރިްނމެދުގައި  علمންކަމާއި މިހުރިާހގޮތަށް  أنصارންނާއި  مهاجرއެއީ  والّله

 ( بالّصواب
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ީއެބޭޭބކަލުންނ     = އެބޭކަލުންނަށް ތެދުަމގު ދެްއކެިވ ބޭކަލުންނެެވ.  الّله

 = ަަގށ  ފަެހ އެބޭަކލުންެގ ތެދުމ.    =  ެވ  إقتداء !ެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ  تبعއެބޭަކލުންނާިއ

  !ވަޑައިގަންނަވާށެވެ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !       =  އެކަމުގެ މައްޗަށް )އެަބީހ

  ރަސޫލުކަން އިއްެވވުމުގެމައްޗަށް( ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެންެގކިބައިން ނޭދެމެވެ.    =   އެއްވެސް ަދރުމައެްއ

 / އުޖޫރަެއއް.    =  ނުވެެއވެ.( قرآنއެނުވެެއވެ. )ެއ    = ެއއްކަމުގަިއ  نصيحةއާއި  وعظ

 މެނުވީ.      = ތަކަށްވާ. عالم         =  إحترامކޮްށ  قدرއަށް  الّلهއަިދ އެމީހުްނ 

  ނުކުރިއެވެ.   =  ްވާމިންވަރަށް. حقّކުުރން  قدرއެކަލާނެގއަށ     =   އެމީހުްނ

 ބުނިހިނދުން.       =  ބާވައިނުލައްވަެއވެ. الّله        =   ްގެދަރިަޔކަްށ  آدمއެްއވެސ

 އެކައްޗެްއވެސް.   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !          = ފޮތްބާވައިލެއްވީ ކާުކހެއްެޔވެ؟ 

       =الّسالم) موسى    (توراة( އެ ގެންނެވި  )عليه       = 

 މީސްތަކުންނަށްވާ ައލިކަމާިއ ތެދުމަގެްއގެގޮތުން.     =  ކަލޭމެްނ އެފޮްތ ކަރުދާސްަތކަކަްށ

 )ބައިބަޔަށް( ލަނީއެވެ. ހަދަނީއެވެ.  = .ެކަލޭމެްނ އެކަރުދާސްތަްއ ފާޅުކުރަނީެއވ     = 

  އަދި )އެއިން( ގިނައެްއޗެހިތަކެއް ކަލޭމެން ވަންހަނާުކރަނީއެވެ.       އަދި ކަލޭމެނަްށ

 އުގަންނައިދެވިއްޖެެއވެ.        = .ިނޑައެޅިގެން ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތ    ކަ  =  އަިދ

 ކަލޭމެންެގ ކާބަފައިންނަށްވިޔަސް.      =  ެއެވެ. الّلهއެފޮްތ ބާވަިއލެްއވީ  !ަކލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވ  

    = ެދެން ކަލޭގެފާނު އެީމހުން ދޫކޮށްަލއްވާށެވ !        =   އެމީހުން އެމީހުންެގ

  ގޮތުގަިއ ކުޅެކުޅެތިބޭން. باطل       =.ެއަިދ ިމއީ ފޮތެެކވ       އެފޮތް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ބާވައިލެްއވި   = .ިބަރަކާތްތެރ  =  ާحالތެދުކުރ .       =   އެފޮތުގެ ުކީރެގ

 ތަކެތި އެބަހީ ފޮތްތައް.         =  ިކުރެއްވުމަށެވެ. إنذارއަށް  يعنىمّكة -  أم الُقرىއަދ   

     = .ިއަދި އެތާނގެ ވަށައިގެންާވހާ ބަޔަކަށާއ    = .ްއަދި އީމާންވާ މީސްތަކުނ  
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    =  ދުވަހަށް.  آخرة     = .ެއެފޮތަށް އީމާންވެއެވ   =   حالއަިދ އެމީހުންާވ . 

        = .ިއެމީހުްނގެ ނަމާދުތަކުގެަމއްޗަށް އެމީހުްނ ަރއްކާތެިރވާކަމުގައ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެބޭަކލުންނަށް ތެދުމަގުެދއްކެިވ ބޭކަލުންނެވެ. ފަެހ އެޭބކަލުންެގ ތެދުމަގާިއ  الّلهފަހެ އެބޭބޭަކލުންީނ  (91)

)އެަބީހ އިސްވެދިަޔ ރަސޫލުބޭަކލުންާނިއ  !ވާށެވެ ވަޑައިަގންނަވެ تبع  !ވާެށވެ ވަޑައިގަންނަ ވެ إفتـداءކަލޭގެފާނުްނ 

 تبعއެބޭކަލުންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެިވ ބޭކަލުންނެވެ. ކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންގެަމގާއި   الّلهބޭކަލުންނީ  نبى

ކަްނ އިއްވެވުމަްށ ެއއްވެްސ ދަރުމަެއްއ އުޖޫަރއެްއ ޓެކުެހްއ  رسول !( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

އެްއކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެެއވެ.  نصيحةއާިއ  وعظ އެީއ ހަމަ  قرآنތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެންެގ ކިބައިްނ ނޭދެމެވެ. އެ 

 އެއްކަުމގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ.  نصيحةއާިއ  وعظތަކަށްވާ  عالم

ކޮށް ކީިރިތ  قدرއަށް  الّلهވާވަރަށް އެީމހުން  حقّކޮށް ކީރިިތ ކުރުްނ  إحترامކޮށް  قدرއަށް  الّلهއަދި  (91)

ނުކުރެއެވެ. އެީއ އެމީހުްނ ބުނިހިނދުގަެއވެ. އެމީހުްނ ުބނީ އެއްެވސް އާދަުމގެދަރިެއއްެގ މައްޗަްށ އެއްވެްސ 
( އެފޮތަކާިއގެްނ عليهالّسالم) موسى !( ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّلهބާަވއިނުލަްއވައެވެ. )ޭއ  الّلهއެއްޗެްއ 

ބާވައިެލއްީވ ކާކުތޯެއވެ؟ އެޮފތް ބާވަިއލެއްވިަފއިވަީނ މީސްތަކުންނަށް )އެބަީހ ޭއުރ  توراة نى:يعއެވަޑައިގެންނެިވ ފޮްތ 

އާއި ތެދުމަގެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ކަލޭމެން އެފޮތް ކަރުދާސްތަކެްއކަމުގައި އެަތއްބަޔަަކްށ  نورތިބި މީސްތަކުންނަށް( 

ަހނާކޮށް ފޮރުވާ ހެދީމުެއވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށާއި އަިދ ބައިކޮށް އެއިން ބަެއއް ފައުޅުކޮށް އަދި ޭއގެ ގިނަބައި ވަން
ންނަްށ  عربىން  قرآنކަލޭމެންެގ ކާބަފައިންނަށްވެްސ ނޭނގޭތަކެިތ ަކލޭމެނަށް އެްނގެވިއްޖެއެވެ. އެބަީހ ިމ ކީރިިތ 

 خبرކަްނކަމުގެ ތަކާއި އަދި ފަހުން އަންނާނޭ  خبرތަކުގެ  أمـةމީގެކުރިން ނޭނގޭ އެތައް އެްއޗެއް )ެއއީ އިްސވެދިޔަ 

ކަލޭމެނަށް އަންގަަވއިފިއެވެ.(  تعالى الّلهއެއް މިފޮތުން  خبرތަކާއި އަިދވެސް އެަތއް  خبرދުވަހުގެ  قيامةތަކާއި އަދި 

الّلهތައް ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިންނަްށވެސް ނޭނގޭނެެއވެ. )އޭ  خبرމި   موسى !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول

ތަކާިއ ވާަހކަތަކުގަިއ ގެނިބ  خيال باطلއެވެ. ދެން ަކލޭގެާފނު އެމީހުންެގ  الّلهއަްށ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއވީ  عليهالّسالم

  !ފީނުމަށް އެމީހުން ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ

އަީކ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ ބަރަކާތްެތިރ  قرآن( މިފޮތަީކ އެަބީހ މި ކީރިިތ !އެވެ رسولالّله)ޭއ   (92)

އާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެްނާވ  مّكةގަެއވެ. އަދި އެފޮތަކީ  حالފޮތެކެވެ. އެފޮތުގެ ކުީރގެ ފޮތްތައްެވސް ތެދުކުރާ 

މާންެވއެވެ. ދުވަހަށް އީމާންވާމީހުން އެފޮތަށް އީ آخرةކުެރއްވުމަށްވާފޮތެެކވެ. އަިދ  إنذارވެރިންނަށް  أهلރަށްރަށުެގ 

 حسابއަދި  އަށް آخرةއަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ނަމާދުތަކުގެމައްޗަްށ ަރއްކާތެިރވެއެެވ. )އެހެނީ ފޮތަށް އީމާންވާނީ 

 އަށް ިބރުވެތިާވ މީހުންނެވެ.( عذابއާއި  ثوابބެއްލެވުމަށް، 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = އަދި އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ކާުކހެއްެޔވެ؟      = .ެއުފައްދައިގަތްމީހަކަްށވުރ      

   = ގެމައްޗަށް ދޮގެއް. الّله    = ުބުނި. ނުވަތަ އެމީހަކ     =   ްوحىއަހުރެންނަށ 

 ބާވައިލެްއވިއްޖެއެވެ.      =   ބާވައިނުލެްއވޭ. وحىއަިދ އޭނާއަްށ   = ްެއއްވެްސ އެްއޗެއ  

    = )ެއަދި އެމީަހކު ބުނި )ބުނިމީހަކަްށވުރ   = .ެނިކަންހުރެ އަހުރެން ާބވައިަލއްވާހުެމވ   

       =  ބާވައިލައްވާފަދައިން. الّله      = .ައަދި ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމ   

    = .ުއަނިޔާވެރިްނވާހިނދ        = .ިަމރުގެސަަކރާތުގައ      =  ައިދ

 ކޮޅު. حالމަލާއިކަތް ޭބކަލުންާވ      =  އެބޭކަލުްނ އަތްޕުޅުތަްއ ފަތުރުްއވައިގެްނ )އަތްޕުުޅ

 ދަންމަވައިގެން(        = .ެކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ފުރާނަތައް ެނރޭށެވ!      =  ުމިއަދ

  ވޭނެއެވެ.އްކަލޭމެނަށް ޖަޒާދެ  =  ާގެ. عذابއިހާނާތްެވގެންވ      =  ކަލޭމެްނ

 ބުނާކަމުގެ ސަބަބުން.       = ެގ ރަްސކަންފުޅުގެމައްޗަށް.  الّله    = ّނޫންތަކެތި. حق   

  އަދި ކަލޭމެން ވީމުއެވެ. =   =  .ުއެކަލާނގެ އާޔަތްތަކާއިމެދ     =  ކިބުރުެވިރެވ

 ބޮޑާވާބަޔަކު ކަމުަގއި.        =  ެއަްށ  حضرةއަދި ހަަމކަށަވަރުން ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގ

 އަތުވެއްޖައީމެވެ.   = .ްއެކަނި އެކަނިނ     =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭެމްނ

  ހެއްދެވިފަދައިން.     = .ުއެންމެފުރަތަމަ ފަހަރ      =  ްޫދކޮށްފީމުއެވެ.އަދި ކަލޭމެނ   

    = .ިތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ެދއްވިތަކެތ       = .ްކަލޭމެންގެުފރަގަހަށ   

     = .ެއަދި ަކލޭމެންނާއި އެުކގައިވަިނކޮށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ދެެކވޮޑިނުގަންނަވަމެވ     = 

  ތެރިންތައް. شفاعةކަލޭމެންގެ      =  ަކލޭމެން އެހީކުިރ        =  ހަަމކަށަވަރުްނ
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   ތެރިްނކަމުގައި. شفاعةންކަމުގައި /  شريكއެތަކެއްޗަީކ ކަލޭމެންެގ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

ނޑިއްޖެެއވެ.ކަލޭމެންގެދެމެދު   )ގުޅުން( ކެ    = .ެއަިދ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ ގެްއލިއްޖެއެވ  

       = .ްކަލޭމެން ެއގަސްތުކޮށް ހީކުާރކަމުގަިއވާތަކެތި އެބުދުތައ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެމައްޗަްށ ދޮގެްއ އުފައްަދއިގަތް ީމހަކަށްުވރެ ަވކިންޮބޑު އަނިޔާވެިރއަކީ ކާކުހެްއޔެވެ؟ އެފަދަ ބޮުޑ  الّلهتعالى (93)

ބާވައިެލއްވެޭޔ  وحىބާަވއިނުލައްވަނީްސ ތިމަންނާއަށް  وحىއަނިޔާވެރިައކު ނުެވއެވެ. ނުވަތަ އެމީހަކަށް 

ާބވައިަލއްވާފަދައިްނ ބާވަިއލައްވަެމވެ.  الّلهހުރެންވެްސ ބުނިމީހަކަށްވުެރ ވަކިންބޮުޑ އަނިާޔވެރިައކު ުނވެއެވެ. އަިދ އަ 

ކިޔަމެވެ.( މިފަދައިްނ ބުނާ މީސްީމުހންނަށްވުރެ ވަކިންބޮޑެތި އަނިާޔވެރިންނަީކ ދެްނ  عبارة)އެފަދަ 

 ކޮންބައެއްހެއްެޔވެ؟ 

 ެމިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވިފައިވަނީ ވަކިބަޔަުކގެ ބަްސތަކެއްގެ މުނާސަބަތުގަިއކަމުގައި ބުެނވުނެވެ.  1ދަންނައެވ
َلَمُةاْلَكذَّاب އެބަޔަކީ ގެފާުނ  محّمدނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވީ އޭނާކަމަށެވެ.  الّلهتعالىއެވެ. އޭނާ ބުނިކަމުގަިއވަނީ  ُمَسيـْ

بنނޫން ކަމަށެވެ. އަނެއްމީހަކީ   وحىއެވެ. އޭނާ ބުނިކަމުގައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަްށވެސް  سعدبنأبىَسَرحعبدالّله

والّلهގައިވެްސވެއެވެ.  تفسيرެގ  طبرىވެްސ އެހެންބުނިކަމުަގއިވެެއވެ. )މިވާހަކަަތއް  مسيلمةބާވައިލެްއވޭކަމަށެވެ. އަިދ 
الّله( )އޭ أعلم ޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމައެެވ. ވެގެންވަނިކޮށް ކަ حاضر( އަނިޔާެވރިން މަރަށް !އެވެ رسول

އަދި މަލާއިކަތްޭބކަލުން އެބޭކަލުްނގެ އަތްޕުޅުތަްއ ފަތުރުްއވާ ދަންމަވައިގެން )އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވެެއވެ.( ކަލޭމެްނ 
. ެއީއ ދެއްވޭނެެއވެ عذابމިއަދު ކަޭލމެންނަށް އިހާނާތްތެރިކަމުގެ  !ފުރާނަތައް ނެރޭށެވެ يعنى:ތައް  نفسކަލޭމެންގެ 

تعالىކަލޭމެން  ނޫން )ދޮގު( ބަސްތައްުބނުމުގެ ސަބަބުންނާިއ އަިދ އެކަލާނގެ އާޔަތްތަަކްށ  حقّގެަމއްޗަްށ  الّله

 ކަލޭމެން ބޮޑާވެ ކިުބރުެވރިވާކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ. 

ެއކަނި އެކަނީްނ އަށް ތިޔަައއީ  حضرة)އެކަލާނގެ ވަޙީކުަރއްވާނެެއވެ.( ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  އަދި (94)

)ކޮންމެ މީހަކު އެކަނި މުަދލެއް ދަިރއެއް ގެންގުޅުނު އެކައްޗެްއވެސް ނުަލއި( އެވެ. އެންމެުފރަތަމަވެްސ 
ނަށް ދެއްވިަތކެިތ ންތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހެއްދެިވ ގޮތަށެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ )ދުނިޔޭަގއި( ަކލޭމެ

ތެރިންކަުމގައި ކަލޭެމްނ  شفاعةދޫކޮށްފައެވެ. އަދި ެއތަކެއްޗަީކ ކަލޭމެްނ  –ކަލޭމެންގެ ުފރަގަހަްށ ދުނިޔެއަްށ 

ނާއެުކ ވަނިކޮށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އެަތކެއްޗާިއ ންހީކޮށްއުޅުނު ތަކެތި ކަލޭމެ

ނޑިއްޖެއެވެ. އަދި ކަލޭމެން )ންކަލޭމެ ތެރިންކަމުގައި( ހީކުރިަތކެތި ކަލޭމެންެގކިބައިްނ  شفاعةނާއިދެމެދު ގުޅުންކެ

 ގެއްލިއްޖެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްއީ. الّلهتعالىހަމަކަށަވަރުނ   = .ެއޮށްޓަރުފަޅުއްވާ ަކލާނގެެއވ     =  އަިދ

 އޮށާއި.    = .ެއެކަލާނގެ ދިރޭތަކެތި ެނރުއްަވެއވ      =  ްމަރުވެަފއިވާ ތަކެީތގެތެރެއިނ 

       = .ެއަދި އެކަލާނެގ މަރުވެފަިއވާތަކެތި ނެރުްއވައެވ      =  .ްދިރޭތަކެތީގެ ތެެރއިނ 

   =  ީއެވެ.  الّلهއެކަންކަން ެއކުރަްއވަނ       =  ެފިޔަވައި ަކލޭމެން އެނބުރިދާީނ  حقّފަހ

 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟     =  އަލިުކރަްއާވ )އެަކާލނގެއީ( ފަތިުހގެ އަލިކަްނ ފަޅުއްާވ

 ކަލާނގެއެވެ.         =.ެނޑު އެީއ ހަމަހިމޭްނ ެއއްޗެއްކަުމގަިއ އެަކލާނެގ ލެްއވިއެވ  އަދި ރޭގަ

       = .ެއަދި އިރާިއ ހަނުދ އެކަލާނގެ ެލއްވިއެވ     =  )ްއެަތކެތީގެ ަދއުރުުކރުނ(

އަކުްނ ހިނގާގޮތަްށ ލެއްވުްނ  قواعدއެއީ: އެަބހީ އެަތކެތި ވަކި  =   ވަކިހިސާބަކަްށ / ވަކިމުއްދަތަކަށް. 

  އެއީ.       = ވަންަތ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެުކރައްވާފަިއާވ މިންވަރެވެ.  عّزة   

  =  .ީއަދި އެކަލާނގެއ        = ެނަށްޓަކައި ތަރިތައް ހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ. / ންކަލޭމ

  ލެއްވި ަކލާނގެެއވެ.     = .ްއެއިން ަކލޭމެން )ދަތުރުފަތުރުގަިއވެސް( ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށ    

          =   .ިނޑުގެ އަނދިރިަތކުގައ   ެއއްގަމާިއ ކަ    =   ހަމަކަަށވަރުްނ

  ކޮށްދެއްވީމެވެ. بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް )ހެކިތައް( ތަފާތުކޮްށ     = (الّله 

  އާއިމެދު( ތަންދޮރުދަންަނ / އެނގޭބަޔަކަށް.    =.ެއަދި ހަމަ އެކަލާނގެއެވ   =  ކަލޭމެްނ

  ހެއްދެވީ.   =   .ްއެންެމ ނަފުސަކުނ        =  )ީފަެހ ޭއގެތެރޭންވަނ(

ވެގެންވާމީހުންނާިއ  قرارގައި  رَِحمُވެގެންވާ މީހުންނާއި ބިުމގެއަޑީގައި ތިބޭމީުހންނެވެ. / ނުވަތަ قرارބިންމަތީގައި 

  ގައިވާމީހުންެނވެ. ُصْلبُފިރިހެނާގެ      =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަްއ

  ވިސްނާ ބަޔަކަށް. =   ތަފާތުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީމެވެ. 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

تعالى ހަމަކަށަވަރުން (95) އީ އޮށްފަޅުއްވައި އަދި ޮއއްޓަރު ެނރުއްާވ ަކލާނގެއެވެ. މަރުވެފަިއވާ ތަކެތީްނ  الّله

ދިރޭތަކެތި އެަކލާނެގ ނެރުްއވައެވެ. އަިދ އެަކލާނގެީއ ދިރޭަތކެތީން މަރުވެފަިއވާތަކެތި ެނރުއްާވ ކަލާނގެއެވެ. ެއީއ 

އަށް އަޅުކަންނުކޮްށ  الّلهވަންތަ  حقّޫދކޮށް ަކލޭމެން އެނުބރިދާނީ ކޮންފަަދއަކުން ެހއްޔެވެ؟ )ގޮތް  حقّއެވެ. އަިދ  الّله

 ބުދަށްއަޅުކަންކުރަން ކަލޭމެްނ ދާންވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟(

ނޑު އަދި. ކަލާނގެެއވެ ައލިުކރައްވާ  ފަޅުއްވާ ައލިކަން ފަތިހުގެ އެކަލާނެގއީ އަދި (96)  ހިމޭން  އެއީ ރޭގަ
އަކަްށ އޭގެ ަދއުރުާވގޮތަށް ެއކަލާނެގ  ُمّدة ވަކި ހަނދު  އިާރއި އަދި . ލެްއވިއެވެ ެއކަލާނގެ  އެއްޗެއްކަމުަގއި

 عَزةލެއްވިެއވެ. )ނުވަތަ އަަހރުތަކާިއ މައްސަރުތަާކއި އަދި ރޭދުާވ ހިސާބުކޮށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ލެއްިވއެވެ.( އެީއ 

 ކުރައްާވ މިންަވރުުކރައްވާފަިއވާގޮތެވެ.  تقديرވަންތަ އަދި ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެ 

ނޑުެގ ންއަދި ކަލޭމެ (97) ނަށްޓަކަިއ ތަރިތަްއ ލެްއވީވެސް ހަމަ ެއކަލާނގެއެވެ. އެއީ ެއއްގަމާއި ކަ

އަނދިރިތަކުގައި ކަލޭމެން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަެށވެ. ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމުގައި ރަނގަޅު ސީދާމަގު ދެނެގަތުމަށެވެ. އަިދ 
 حّجةއެަކލާނގެ( އެއްަކއުވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަންަތކަން ދެނެގަންަނ ބަޔަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  އާއިމެދު  الّله)

 ތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބަޔާންކޮށްެދއްވީމެވެ.  دليلތަކާއި 

.( އެވެ آدمعليهالّسالمއަކީ  نفسއަކުން ހެއްދެވީވެސް ހަމަ އެކަލާނގެެއވެ. )އެ  نفسއަދި ކަލޭމެން އެންމެ  (98)

ނޑުގަިއ )  ُصْلبُވެގެންވާީމހުންނާއި ިފރިހެނާެގ  قَـَرارަގއި(  رَِحمُދެންފަހެ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަނީ މައިބަ

ގައި( ތިބޭމީހުންނެވެ. އަިދ ތަެކިތ  قبرވެގެންވާމީހުންާނއި ބިމުގެއަޑީގަިއ ) قرارގައިވާމީހުންނެވެ. / ނުވަަތ ބިންމަތީ 

ތައް( ތަފާތުޮކްށ  دليل)ެއއްކަުއވަންތަކަމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމުެގ  حّجةއާިއ  دليلވިސްނާބަޔަކަށް އެިކ ބާވަތުެގ 

 ކޮށް ދެްއކެވީމެވެ. بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  .ެއަިދ ހަަމ އެކަލާނގެއެވ          =  .ީއުޑުން ބާަވއިލެްއވ     =  .ްފެނ 

      = .ެދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެފެނުން ެނުރއްވީމެވ      =  ުހރިާހ ވައްަތރެްއެގ

 ފަތްޕިލާވެލި.     = .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފެނުން ނެރުއްވަމެވ     = ފެހިކުލަިއެގ

 ރޯގަސްތަްއ )ނުވަަތ ފެހިުކލައިެގ ރޯކަންުހރި އެއްޗެއް(     =  .ެއެއިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނެރުްއވަމެވ 

      =   ނޑުގަިއ ހުންަނ ނޑިވެފައިވާ އޮއްަޓރުތައް. )ކުރާގަ ނޑިބޮ އެކަތިމަްއޗަށް އަނެކަިތ އަާރ ބޮ

  ބާވަތުގެ(    = .ްއަިދ ކަދުުރ ރުކުނ      = ުވެ.ްނ ނެރުްއވަމެއޭެގ އެތ    

ނޑު. )ކަދުރުގެ ެއލިފައިާވ  = ނޑު(ގާތްވެގެންާވ އިާހގަ  އިާހގަ       =  އަދި މޭބިސްކަުދރުެގ

 ބަގީޗާތަކާއި.     = )ިއަދި ޒައިތޫންޏާއި އަދި އަންނާރާއި. )މިތަކެތީެގ ގަސްތަާކއ    

      =   .ިއެއްަވއްތަރުެގ މޭވާޔާިއ އަދި ެއއްވައްަތރުނޫން މޭވާޔާއ           =  ކަލޭމެްނ

 1އޭގެ މޭވާޔަްށ ބަަލއިބަލާށެވެ.        = .ާއޭގެ މަތިވަރުވެއްޖެްއޔާ / އަދި ދޮންެވ ފައްާކވެއްޖެއްޔ  

     = .ެޭއ ަކލޭމެންނޭވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ެއކަްނކަމުގައިވެެއވ(   =  ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ ކަ

 އީމާންވާބަޔަކަށް / ތެުދކުރާ ބަޔަކަށް.  =     ތައް. دليل     =  ްالّلهއަދި އެމީހުނ 

  އަށް ަލއިފިއެވެ. )ބަިއވެރިކޮށްިފއެވެ.(   = .ްޖިންނީންގެ ބައިެވރިންތަކެއ    =  އަިދ

 އެވެ.( الّله)އެބަހީ އެމީހުން ެހއްދެވީ  حالއެކަލާނގެ އެމީހުން ަހއްދަވާފައިާވ     =  ޯبـُْهَتانއަދި ރ 

  ދޮގުގެގޮތުން އެމީހުްނ އެކަލާނގެއަށް ާވކަމުގައި ހަދަިއފިއެވެ.   =  ފިރިހެންދަރީނާިއ

 އަންހެންދަރިން.     = .އެްއވެސް އެނގުމެއްނެިތ           =  ްطاهرއެަކލާނގެ ހުސ 

 ވަންތަވެ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.     =  .ްއެީމހުން ެއސިފަކުާރ ކަންތައްތަކުނ  

        = (ކުީރގެއެްއވެސް މިާސލެއްނެތި އުޑުތަކާއިބިންހެއްެދވި ކަލާނެގއެވެ. الّله )ީެއއ   

    = އެަކލާނގެއަްށ ދަރިަކލަކުވުން އެކަށީެގންވަނީ ކޮންފަދައަކުން ެހއްޔެވެ؟       

    =  ްއެއްވެްސ އަނބިކަނބަެލްއ ނުވެއެވެ.އަދި އެަކލާނގެއަށ      =  އަިދ އެކަލާނެގ
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 ހުރިހާެއއްޗެްއ ހެއްެދވިއެވެ.        =  ެހުރިާހއެއްޗެްއ  އީއަދި އެކަލާނގ

   ކަލާނެގއެވެ. ދެނެވޮޑިގެންވާ    =  އެވެ. ربّއެވެ. އެީއ ަކލޭމެންެގ  الّلهއެީއ       

 =  ްއަކުނުވެއެވެ. إلـه( އެހެން ެއއްވެްސ حقّއެކަލާނގެމެނުވީ )އަޅުކަންވެވުނ      =  އެީއ

 ހުރިހާ އެއްެޗއް ހައްަދވާކަލާނގެއެވެ.     =  ެފަހެ )އެހެންވެ( ަކލޭމެން އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރާށެވ !

    = .ީއަދި އެަކލާނގެއ           =  ްއެވެ.  وكيلހުރިހާތަކެީތގެމައްޗަށ

  )ރައްކާތެިރކުރަްއވާ ަބލަހައްަޓވާ ަކލާނގެއެވެ.( 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އުޑުން ފެންބާވައިލަްއވާ ވެއްަސވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ. ދެންފަހެ އެފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  (99)

ހުރިހާ ބާވަެތއްގެ ފަތްޕިާލވެލި ފަޅުއްވަމެވެ. އަދި ޭއގެތެެރއިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފެިހއެއްެޗއް ނެރުްއވަމެވެ. )ެއީއ 

ވެ.( އަދި އެއިްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަތި ަމއްޗަށް އަނެކަިތއަާރ އެއިން ގަުހގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ އެއްޗެ
ނޑެވެ.( އަދި ކަުދރު ރުކުެގ އެތުގެެތރެއިްނ ކަދުުރއަާޅ  ނޑިވެފައިވާ އޮއްޓަުރ ނެުރއްވަމެވެ. )އެއީ ކުރާގަ ނޑިބޮ ބޮ

ނޑުވެއެވެ. އަތްފޯރާފަށަށް ާގތްވެގެންވެއެވެ. )ނުވަތަ އެއްއިާހ  އަނެްއއިަހލާިއ ބަރާވެ އެލިފައިާވ ިއހާގަ
ާއ  زيتونގާތްވެގެންވެެއވެ. އަދި މޭބިސްކަުދރުގެ ބަީގޗާތައްވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނެގ )އެފެނުން( ެހއްދެވީމެވެ. އަދި 

އަންނާރުވެސް )އެބަހީ: ޭއގެ ގަސްަތއްވެސް( ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ެނރުއްވީމެވެ. ެއއްވައްަތރުގެ ޭމވާާޔ 
އެއްވައްަތރުނޫން މޭާވ ވެެއވެ. / އަދި އެއްަވއްތަރުވެފަިއ ަރހައިގަިއ ތަފާތު މޭާވއެވެ. އަިދ ެއގަހުަގއި މަތިަވުރ 

ކޮށް ބަލާށެެވ.  فكرަކލޭމެން ނިކަން ބަލައިަބލާށެވެ. ިވސްނާ  ނުކުންނަވަގުތާއި އަދި އޭތި ދޮްނވެ ފައްާކވާ ަވގުތު

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނވާ   ވާކަންކަށަަވރެވެ.  دليل)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ.( ތެދުކޮްށ އީމާންވާ ބަަޔކަށް ެއކަންކަމުަގއި ކަ

ންތަކެއް ލައިފިއެވެ.  شريكގެ ރަސްކަންުފޅަށް ޖިންނީންގެ  الّلهتعالىން(  مشرك އެ އެަބހީ) އެމީހުން އަދި (111)
އަދި އެކަމަުކ ެއ ޖިންނިތައް ެހއްދެީވ އެކަލާނގެއެވެ. އަިދ ރޯބުހުތާްނ ދޮގެްއގެގޮތުން އެމީހުން އެކަލާނެގއަްށ 
ފިރިހެންދަރިންނާިއ އަންހެންަދރީންވާކަމުގަިއ ެއއްވެްސ ގޮތަކުން އެމީހުނަށް އެއްވެްސ އެނގުެމއްނެިތ 

ވަންތަެވ  طاهرއެސިފަުކރާ ކަންތަްއތައް ފިޔަވައި ެއކަލާނެގ ހުސް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަދި އެީމހުން
 މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.

އެއީ( ކުރީެގ ެއއްވެސް މިާސލެއްނެތި އުޑުތަކާއި ިބން ހަމަ ައލަށްވެްސ ހެއްެދވި ަކލާނގެެއވެ.  الّله)  (111)
ކުންހެއްޔެވެ؟ އަިދ އެަކލާނގެއަްށ ެއއްެވްސ އެކަލާނގެއަްށ ެއއްވެްސ ދަރިައކުއޮތުްނ އެކަށީގެްނވާނީ ޮކންފަދައަ

އަނބިކަނބަލަކު ނުވެެއވެ. އަދި އެކަލާނެގއީ ުހރިހާތަކެތި ެހއްދެވި ކަލާނެގއެވެ. އަދި އެަކލާނގެ ުހރިހާ އެްއެޗްއ 
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

އަކު ނުވެެއވެ. އެީއ ހުިރހާތަކެީތ  حّقإلـهއެވެ. އެކަލާނގެ ފިޔަަވިއ ) ربّއެވެ. ެއއީ ަކލޭމެންގެ  الّلهއެއީ  (112)
އަިދ އެަކލާނގެީއ  !އެވެ.( ހައްދަާވ ަކލާނގެއެވެ. ފަހެ އެހެންެވ ކަލޭެމން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ خالقގެ 

 އެވެ. ހުިރހާތަކެތި ަބލަހައްަޓވާ ރައްކާތެިރކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ. وكيلހުރިހާތަކެީތގެ މައްޗަްށވާ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = (ُލޯތަކަްށ އެަކލާނގެ ލިބިނުގަނެވެެއވެ. / ނުފެނެއެވެ.  َخْلق )ެތަކުންގ   =  އަިދ

 އެކަލާނގެ.        = .ެހުރިާހ ލޯތަކެްއ ލިބިގަެނއެވެ. / ުހރިހާ ލޯތަކެއް ދެެކވޮޑިގަންނަވައެވ   

 އަިދ އެކަލާނގެއީ.  =       =  خبرއޯގާަވންތަ ސިއްރުަތއް ދެެނވޮޑިގެންވާ ހުިރހާކަމެއްެގ 

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.      =  ްއަތުވެއްޖެެއވެ.  َبَصائِرހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށ

 ން. حضرةެގ  َربّކަލޭމެންެގ   =    އަތުވެއްޖެެއވެ.( حّجة)ތެދުމަގާއި       =  ފަެހ

 އަށެވެ.  نفسލިބިގެންފިީމހާ، އޭގެފައިާދކުރާީނ އޭނާެގ އަމިްއލަ  دليلކޮްށ  فكرއަށް( ވިސްނާ  دليلއާިއ  حّجة)އެ 

     =  ެތަކަށް( ކަުނވެއްެޖމީހާ ދަންނައެވެ.  دليلާއއި  حّجةއަިދ )އ    =  ފަެހ އެކަމުެގ ގެްއލުާމ

  އަށެވެ.  نفسހަލާކުުހރީ ހަމަ އޭނާގެ   =  ުނުެވއެވެ.އަދި ިތމަންކަލޭގެފާނ       = 

 =   ތައް ބައްލަވާ ހިމަނުއްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައި( عملއަކުކަމުގައި، )ކަލޭމެންެގ  َرِقْيبކަލޭމެންގެމައްޗަްށ 

 އަދި އެފަދައިންނެވެ.     =  ެތަފާތުކޮްށ ތައް ގޮްތގޮތަށް  دليلއާިއ  حّجةތިމަންރަސްަކލާނގ

 ބަޔާންކުރައްވަނީ.   =  .ެއަިދ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވ    = ުكتاب) ކަޭލގެފާނ ްނގެގާތުން(  أهل

 ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ.     =  ެކޮށްދެއްވާެށވެ.  بيانއަދި ތިމަންރަްސކަލާނގ      =  

 ( ދަންނަބަޔަކަށް. حقّ)   =  ުވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبعކަލޭގެފާނ !       =  ކަލޭގެފާނަްށ

  ން.  حضرةގެ  ربّކަލޭގެފާނުންެގ  =     އާއި. وحىބާވައިލެްއވޭ       =  ެއކަލާނެގ

  ( އިާލހަުކ ނުވެއެވެ.حقّމެނުވީ )    = ެއަދި ުދރުވެ ވަޑައިގަންނަވާެށވ !      =

 ންނާއި ُمْشِركُ      =  އެދިވޮޑިގެންެނވިަނމަ.  الّلهއަިދ     =  ނުކުީރހެވެ.  شريكއެމީހުްނ 

      =  ުުނަލއްވަމެވެ.އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނ     =  ތަްއ  عملއެމީހުންެގ
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 ބަލަހައްޓަާވ ރައްކާުކރައްާވ ބޭަކލަކުކަމުަގއި.      = .ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ނުެވއެވ       = 

  ވެގެންވާ ބޭކަލަކުކަުމގައި.  حوالއަކުކަމުގަިއ / އެީމހުންގެ ކަންތަކާއި  وكيلއެމީހުންގެމައްޗަްށ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ތަކުންގެ( ލޯތަކަްށ އެަކލާނެގ ލިބިނުގަެނވޭނެއެވެ. ެއަކލާނގެ ދުށުމުެގ ކުޅަދާނަކަން )ދުނިޔޭަގއި(  َخلق) (113)

ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމަކު އެކަލާނގެ އެންމެަހއި ތަކެީތގެ ލޯަތްއ ދެކެވޮޑިގަންނަވަެއވެ. އަދި އެކަލާނެގއީ ޯއގާވަންތަ، 

 ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. އެއް ދެނެ  خبرސިއްރުތަްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ުހރިާހ 

 دليلއާއި  حّجة( ަކލޭމެންގެގާތަށް )އީމާންކަމާއި ތެދުމަގު އޮޅުންފިލާހާ( !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (114)

 دليلާއ  عبرةކޮށް  فكرތަކަްށ ވިސްާނ  دليلއާއި  حّجةންނެވެ. ފަެހ ެއ  حضرةެގ  َربّއަތުވެއްޖެއެވެ. ކަލޭމެންެގ 

 دليلތަކާއި  حّجةއަށެވެ. އަިދ ެއ  نفسފަހެ އެކަމުެގ ލާބަާޔ ނަފާހުީރ ަހމަ އެމީހެއްެގ ލިބިގެންފިމީހާ ދަންނަެއވެ. 

ނުކުރި މީާހ ދަންނައެވެ. ެއކަމުގެ ގެްއލުމާއި ހަލާުކހުީރ ހަމައެމީަހކަށެވެ. ައިދ  فكرތަކުން އަނދިރިެވ އެއަްށ 

ތައް ރަްއކާތެރިކޮްށ ބަލަަހއްޓަާވ ބޭކަލުކަުމގައި އަހުރެްނ  عملއެބަީހ ކަލޭމެންެގ  –އަކުކަުމގައި  َرِقيبކަލޭމެނަށްވާ 

 ނުވެއެވެ. 

ކުަރއްވަނީ އެފަަދއިންނެވެ.  بيانތައް ގޮތްގޮތަްށ ތަފާތުކޮށް  دليلތަކާިއ  حّجةއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  (115)

ވިފަދައިްނ ކުރެއް  بيانތައް ތަފާތުކޮށް  دليلތަކާިއ  حّجة)އެބަހީ މިސޫރަުތގައި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

 بيانއާއި ނަހީގެެތރެއިން ަކލޭމެންނަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތައް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  أمرތިމަންރަސްކަލާނގެ 

އެީއ  حقّންގެގާތުން ކިޔަާވ ވިދާޅުވިކަމުގައި އެމީހުން ބުނުމަށެވެ. އަދި  أهلكتابމެވެ.( އަދި ަކލޭގެފާނު އްވަކޮށްދެ

 ކޮށްދެއްވުަމށެވެ.  بيانކަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  حقّ

 تبعއަށް ަކލޭގެފާނު  وحىން ކަޭލެގފާނަށް ބާވައިލެްއވޭ  حضرةގެ  َربّ( ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (116)

އިން އެނބުިރ ންގެ ކިބަ مشركއަކު ނުވެއެވެ. އަދި  إلـه حقّއެކަލާނގެ ފިޔަވައި  !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

  !ދުރުވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ

ތައް  عملނުކުރީހެވެ. ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެ  شريكއެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެމީހުން  الّلهއަދި  (117)

ވެގެްނާވ  حوالބަލަހައްޓަާވ ރައްކާެތރިކުަރއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ ަކލޭގެފާުނ ނުލައްވަމެވެ. އަިދ އެމީހުންެގ ކަންތަާކިއ 

 ބޭކަލަކުކަމުގަިއ ަކލޭގެފާނު ނުެވއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ( ަކލޭމެން ހުތުުރ ެއއްޗެިތ ނުކިޔާށެވެ !ންނޭވެ مؤمن)ޭއ !       = 

 ންތަކަށް( إلـهންގެ  مشركކުރާތަކެްއޗަށް ) دعاءފިޔަވައި އެމީހުންގޮވާ  الّله     =  ފަހެ އޭރުން އެމީހުްނ

  އަށް ހުތުރު އެއްޗެިތ ކިޔާނެއެވެ. الّله    =  .ިއެއްވެސް ގޮތެއްފޮތެއްނެތި އެނގުެމއްނެތ  

    =.ެއެފަދައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީމެވ     =   ެأّمـةކޮންމ 

    . عملއަކަށްވެްސ އެބައެްއެގ     =  ގަެއވެ. حضرةެގ  َربّދެްނ އެމީހުންެގ      = 

 ވާ ތަންވަނީ. رجوعއެމީހުން އެނުބރި       =  ްދެއްާވހުއްޓެވެ. خبرދެްނ އެކަލާނގެ އެމީހުންނަށ    

      = .ެއެމީހުންކުާރ ކަުމގައިވީކަންަތކުގ      =  ްގަންީދ  الّلهއަިދ އެީމހުނ

   ހުވައިުކރިއެވެ.    =  .ްއެމީހުންެގ ގަދަ ހުވަިއނ      =  ްއެްއ  آيـةއެމީހުންނަށ

ނޑައެޅިގެން އަތުވެއްޖެއްޔާ.  دليل/   އެއް ކަ     =  ެއަްށ  دليلހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ އ

 އީމާންވާނެކަމުގައި.   = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!           ެގ  الّلهތައް ވާކަންކަށަަވީރ  دليل

  ގައެވެ. حضرة      = އަދި ކަލޭމެނަށް ެއނގެނީ ކިހިނަކުންެހއްޔެވެ؟      = 

އެމީހުްނ އީމާންނުވާނެއެވެ. / ނުވަަތ  =    އަތުވެއްެޖއްޔާ.  دليلހަމަކަށަވަރުްނ ެއއާޔަްތ / ެއ 

 އެމީހުން އީމާންނުވާނެކަން.     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިތްތަްއ ފުރޮޅުއްާވ

 އަނބުރުއްވަމެވެ.    =  .ިއަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކާއ      =  އެމީހުްނ

   ަް އެއަށް ުނވަތަ ެއކަލާނެގއަށ=   އީމާންނުވިފަދައިން.     =  .ުފުރަތަމަފަަހރ      = 

 އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ ދޫކޮށްަލއްވަމެވެ.          =  އެމީހުްނެގ

   ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބުމަށް.ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގަިއ 
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ްނ ތަކަށް(  إلـهންގެ  مشركކޮށް ޮގވާަތކެއްޗަށް )އެބަހީ  دعاءފިޔަވަިއ އެީމހުން  الّلهންނޭވެ!(  مؤمن)އޭ   (118)

އެްއ  علمއެބަީހ ހުތުރުއެްއޗެތި ކިޔަްނޏާ އެީމހުން ެއއްވެސް  –ފަހެ، އޭރުން  !ކަލޭމެން ހުުތރު ެއއްޗެތިނުކިޔާށެވެ

 َعَملُއަކަށްވެސް އެބައެއްގެ  أّمـةއަށް ހުތުރުއެއްޗެތި ކިާޔނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ  الّلهގޮތެއްފޮތެއްނެތި  ، އެނގުމެއްނެތި

ާއއަްށ شيطانންނަށްވެސް ބުދަށްއަޅުކަންކޮށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީ އެފަދައިންނެވެ. )ެއއީ މިމީހު

ވާތަންވަީނ  رجوعވުން ނުވަތަ  رجوعކިޔަމަންތެރިވުމަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދެްއވިފަދައިންނެވެ.( ދެން ެއމީހުން އެނބުރި 

ެއކަލާނެގ  خبرގައެވެ. ދެްނ އެމީހުްނ )ދުނިޭޔގައި( ކުރާކަމުަގއިީވ ކަންތައްތަުކގެ  حضرةެގ  َربّއެމީހުންގެ 

 މީހުންނަށް ދެއްވާނެެއވެ. އެ

ގަންދީ ގަދަހުވައިން ުހވައިކޮށްފާ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ. އެހެނީ އެމީހުްނގެގާތަށްވެސް އާޔަެތްއ  الّلهއަދި  (119)

ެއްއ  حّجةއެއް  دليلކުރާ  دليلކަމެއްކަމަށް  رسولކަން އެީއ ތެދު  رسولގެފާނުންގެ  محّمدއަތުވެއްޖެއްާޔ )އެބަހީ 

الّلهއަތުވެއްޖެއްޔާ( ހަމަކަށަވަރުްނވެސް އެމީހުން އެޔަށް އެބަީހ އެއާޔަތަށް އީމާންވާނެކަން ކަަށވަެރވެ. )އޭ   رسول

ންނެެވ.  حضرةގެ  الّلهެއއް ގެންނެވުްނ ވާކަންކަށަަވީރ  معجزةއެްއ  دليلއެފަަދ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ

އެއް ައޔަސް އެީމހުްނ  معجزة -އެްއ  دليلއެ  !ންނޭވެ مؤمنއަދި އޭ )އެއީ ައހުރެންެގ ކަމެއްނޫނެވެ.( 

 دليلގަިއވާގޮތުްނ ެއ  قراءةުކރެވުީނ ކޮންކަމަކުންެހއްޔެވެ؟ )ނުވަަތ އަނެްއ  إحسانއީމާންނުވާނެކަން ަކލޭމެންނަށް 

ން( އީމާންނުވާނެއެވެ. އަދި މިނޫްނ ގޮތްގޮތަްށވެްސ  مشركެއއް އަުތވެއްޖެއްާޔ ެއއަށް ަކލޭމެން )ިތޔަ  معجزةއެއް އެ 

 ( والّلهأعلمމިއާޔަތުގެ މާނަލިެޔވިފައިެވއެވެ. 

އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަކާއި އެމީހުންގެ ލޯތައް ތިމަްނރަްސކަލާނގެ ފުރޮޅުްއވާ ބަދަލުުކރަްއވާ ތަފާުތ  (111)

އެމީހުްނ ފުރަތަމަވެްސ އެަކލޭގެފާނަްށ އީމާންުނިވ  ކުރައްވަމެވެ. އީމާންކަމާިއ ދެމެދު ުހރަސްއަޅުއްވަެމވެ. އެއީ 
އެވެ. އެމީހުންެގ އެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުގަިއ ދެފުުށ އެޅިއެޅިތިބުމަށް ަކލޭގެފާުނ އެމީުހްނ  رسولالّلهފަދައިންނެވެ. ޭއ 

 ދޫކޮށްލައްވާށެވެ!
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           =  ބާވަިއލެްއވިނަމަ.އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ 

   =  .ްމަލާިއކަތް ޭބކަލުނ         =  އަިދ އެމީހުންނާިއ ަމރުިވ މީސްތަުކްނ

  ވާހަކަދެއްކިނަމަވެސް.        = ެކުރެްއވިޔަސް )އެްއކުރެްއވިޔަސް( محشرއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ 

      =  قبيلةުހރިާހ އެްއޗެްއ ހަަމ ކުރިމަްއޗަށް )ހަމަފާޅުގައި( ނުވަަތ  އަށް. قبيلة     

   =  .ެއެީމހުންނަީކ އީމާންވާޭނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ނުވެެއވ       = އިރާދަުކރެްއވިްއާޔ  الّله

 މެނުވީ.     =  ްއަދި އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަށ      = 

 އެމީހުންނަށް އެކަން ނޭނގެެއވެ.     = .ްއަދި އެފަދައިނ       =  ެއަކަްށ  نبىކޮންމ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީެމވެ.   = ّން( َعُدوّއަކު. ) َعُدو       =  އެީއ

 ންތަކެވެ. شيطانއިންސާނުންނާއި ޖިންނީންެގ     = .ެއޭެގ ބަެއއްމީހުްނ ވަސްވާސްެދއެވ    

    = .ްއަނެއްބަޔަކަށ       =  .ްޒީނަތްތެރި ބަސްތައ     = .ާެހއްލުންތެިރކުރ 

        =  އެދިވޮޑިގެންެނވިނަމަ. ربّއަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ     = .ެއެމީހުްނ އެކަްނ ނުކުރީެހވ 

    =  .ެފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުން ދޫކޮްށލައްވާެށވ      =  އަދި އެމީހުްނ

 އެދޮގުހަދާތަކެއްާޗއި.      =  އެޔާިއ ދިާމލަށް ލެނބުމަށްޓަކައެވެ.އަިދ    =  އެމީހުްނެގ

  ހިތްތައް        =  ދުވަހަށްއީމާންނުވާ. آخرةއެމީހުްނ      =  އަިދ އެމީހުްނ

 އެޔަށް ުރއްސުމަށެވެ.  =  ްކުރުމަށެވެ.( عملކުރުމަށެވެ. )ނުބައި  عملއަދި އެީމހުނ    

   =  .ާއެމީހުން އެކުރާ ނުަބއި ޢަމަލުަކމުގައިވ    =  ެނޫން  الّلهއަޅެފަހ

 އެހެންމީހެއްެހއްޔެވެ؟ )އެހެން ަފރާތެއްެހއްޔެވެ.(      = ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގަިއ އަުހރެްނ  حكم

 އެދެންވީ.   = .ެއަދި ހަމަ އެަކލާނގެެއވ        =  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮްތ

 ބާވައިލެްއވީ.    = حالކޮށްޭދ  ببيانކޮށް  تفصيل .          =  އަދި އެމީހުނަްށ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތްދެްއވިމީހުން.    =  .ެއެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވ     =  
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 ހަމަކަށަވަރުްނ ެއއީ ާބވައިެލއްވިގެްނާވ ފޮތެއްކަން.        =  َربّގޮުތގަިއ ަކލޭގެފާނުންެގ   حقّހަަމ 

  ން  حضرةގެ    = ެަފހެ ކަލޭގެފާނުެވވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވ !      = 

 ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިން. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ންގެގާތަށް( މަލާއިކަތްބޭަކލުން ފޮނުއްވިނަަމވެސް އަިދ  مشركއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންގެގާތަްށ ) (111) 

ނުވަތަ މަރުވެަފއިވާ ީމހުން ިދރިގެން ތެުދވެ އެީމހުންނާއި ވާހަކަދެއްކިނަމަވެްސ އަިދ ނުވަަތ ހުިރހާއެްއޗެއް ަހަމ 

ވަންޏާ މެުނވީ އެމީހުްނ އެދިވޮޑިގަންނަ الّلهކުރެްއވިނަމަވެސް  محشرއަށް ބައިބަޔަށް ޖަމާކުަރއްވާ  قبيلةقبيلةފައުޅުގައި 

 އީމާންނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމަކު އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަީކ އެކަން ނުދަންނަމީހުންނެވެ. 

الّله)އޭ   (112)  نبىން ެލއްވިފަދައިްނ ކޮންމެ  شيطان( ކަޭލގެފާނަށް އިންސީންނާިއ ޖިންނީންގެ !އެވެ رسول

ން ލެއްވީެމވެ. އެީއ އެބޭކަލުްނެގ  شيطانބޭކަލަކަށްވެްސ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީންެގ ތެެރއިން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

ންނެވެ. އެސޮރުމެން އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް ީޒނަތްތެރި ފޮނިބަސްތައް ހެއްލުންެތރި ުކރުވުމަށްޓަަކިއ  عدو 

އެދިވޮޑިނުގެންެނިވނަމަ އެމީހުން އެކަްނ ނުކުރީެހވެ. ފަހެ އެީމހުންނާިއ  بّرَކިޔައިދީހަދައެވެ. އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ 

 އެމީހުން އެދޮުގހަދާތަކެތި ދޫކޮްށލައްވާެށވެ.

ންގެ އެ ޒީނަތްތެިރ  شيطانُދުވަހަްށ އީމާންނުާވ މީހުންެގ ހިތްތަްއ އެޔަްށ ލެނބުމަށެވެ. )އެބަހީ  آخرةއަދި  (113)

ކޮށް އެފާފަތަްއ  عملދި އެމީހުން އެޔަށް ރުހުމަެށވެ. އަދި އެމީހުން އެުކރާ ނުބައި ފޮނިބަސްތަކަށް( ލެނބުމަށެވެ. އަ

 ކުރުމަށެވެ. 

ނޫން އެހެންފަރާތެްއ އަހުރެްނ އެދެންވީެހއްޔެވެ؟ އެކަލާނެގީއ  الّلهކުރާ ފަރާެތއްގެގޮތުން  حكمއަދި  (114)

ފޮތްބާވައިލެްއިވ ކަލާނެގއެވެ. އަިދ އެމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  حالކޮށްދޭ  بيانކޮށް  تفصيلކަލޭމެންގެމައްޗަްށ 

ގޮތުގަިއ  حقّން ހަަމ  حضرةގެ  َربّައކީ ަކލޭގެފާނުންގެ  قرآنީކރިތި  يعنىފޮތް ދެއްވިމީހުންނަށް އެފޮތަކީ 

ގެފާުނ ބާވައިލަްއވާފައިާވ ފޮތެއްކަްނ ރަނގަޅަށްއެނގޭނެއެވެ. ފަހެ ޝަްއކުކުރާމީހުްނގެ ެތރެއިްނ ަކލޭ

 ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = .ެއަިދ ފުރިހަަމވެއްޖެއެވ      =   ެފުޅު. كلمةެގ  َربّކަޭލގެފާނުންގ        = 

  ެވރިކަމުގެގޮތުން.  عدلތެދުވެރިކަމާއި         =  ެފުޅުތައް ބަދަލުުކރާނޭމީހަުކ  كلمةއެކަލާނގ

 ނުވެއެވެ.     =  .ެއަދި އެކަލާނެގއީ އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވ 

    = .އަދި ކަޭލގެފާނު ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގެންފިއްާޔ         =  ބިންމަތީގަިއާވ

  ގިނަމީހުންނާއި.   = .ެއެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު މަގުފުަރއްދައިލާނެއެވ     = ގެމަގުން. الّله 

     =  ްނުވެެއވެ.ވާކަމުގައި  تبعއެމީހުނ     = .ީހީޔަށްމެނުވ      =  އަދި އެމީހުްނ

  ނުވެއެވެ.      =   .ީހަމަހީކޮށް ލަފާކުރާ ބަޔަކުކަމުގައިމެނުވ     =  ޭرسولالّله)އ 

   . َربّ( ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭގެފާނުްނގެ !އެވެ    = ދެނެވޮޑިގަތުްނ ބޮޑެވެ.އެަކލާނެގ      

     = .ްއެަކލާނެގ މަގުްނ ފުރެދޭމީހުނ     =  .ެއަިދ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވ 

     =  .ްތެދުމަގު ލިބިގަންަނ މީހުނ   =  .ެފަެހ ަކލޭމެންކާށެވ      

  =   ްމަގުން ކަތިލެވުުނ އެްއޗަކުން.( صحّެގ ނަންފުޅުގަނެވުނު ެއްއޗަކުން. ) الّلهއެއެްއޗެއްގެމަްއޗަށ   

  = .ާކަލޭމެންވަންޏ        = .ިއެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާބަޔަކުކަުމގައ    

   ކީްއވެހެްއޔެވެ؟ކަލޭމެްނ  =   =  .ީަކލޭެމން ނުކާންވ         = 

 ގެ ނަންފުޅު ގަެނވިފައިވާ ަތކެތީން. الّلهއެއެއްޗެްއގެމައްޗަްށ         =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނެގ

  ކޮށްދެއްވައިފިެއވެ. بيانކޮށް  تفصيلކަލޭމެނަށް     =  حرامކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ެއކަލާނެގ 

  ކުރެއްވިތަކެތި.        =  އެއެއްޗަކަށް މީހަކު ގޮްތހުސްވެގެްނ ކޮންމެހެން ބޭނުންިވ

 އެއްޗެއްމެނުވީ.     = .ްއަދި ހަމަކަަށވަރުން ގިަނމީހުނ     = )ްނޑައެޅިގެން )މީސްތަކުނ ކަ

 މަގުފުރައްދައެވެ.    = .ްއެމީހުންެގ އަިމއްަލ އެދުުމނ     =  / علمެއއްވެްސ އެނގުމެއްނެިތ 
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  އެއްނެތި.   =  َرب ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުންެގ .       = ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީހަަމ

 އެކަލާނގެެއވެ.    =  ފަހަނޅައިގެންދާމީހުންނާއިމެދު. َحد    =  އަދި ކަލޭމެްނ

 ދޫކޮށްލާށެވެ.         = .ަފައުޅުވެގެންާވ ފާފަޔާ އަިދ ފޮރުިވ ނިވަިއވެގެންާވ ފާފ  

      = ).ެހަމަކަށަވަރުްނ ފާފަތައް ހޯާދމީހުން. )ދަންނައެވ     =  ނިކަންުހެރ

 އެމީހުންނަށް ޖަޒާދެވޭނެއެވެ.        =  .ްއެމީހުން ދޮގުހަާދކަމުގައިީވ ކަންކަމުެގ ސަބަބުނ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ފުޅު ފުރިހަމަވެގެންވެެއވެ. )ކީރިިތ  كلمةގެ  َربّވެރިކަމާއި ތެުދވެރިކަުމގެ ގޮތުން ކަލޭގެފާނުންެގ  عدلއަދި  (115)

 ފުޅު ބަދަލުކުރާެނ އެކަުކވެސް ނުެވއެވެ.  كلمةފުޅެވެ.( އަދި އެަކލާނެގ  كلمةއަކީ އޭެގ އެންމެ ުފރިހަމަ  قرآن

الّله)އޭ   (116) ނަމީސްތަކުންނަްށ ކަލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގެންފިްއާޔ ( ބިންމަތީގައިާވ ގި!އެވެ رسول
 تبعގެމަގުްނ ކަޭލގެފާނު ފުރައްާދ ވާަވއްދައިލާެނެއވެ. އަދި ހަަމ ހީއާިއ ަވހުމަށްމެނުވީ އެމީހުްނ  الّلهއެމީހުން 

 ކުރާަބޔަކުކަމުގަިއ ެމނުވީ އެމީހުްނ ނުވެއެވެ.  خيالވާކަމުގައި ުނވެއެވެ. އަދި ލަފާކޮްށ 

އެކަލާނގެަމގުން ފުެރދޭމީހުން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. ައިދ ،  َرب ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުގެ  (117)
 ތެދުމަގުގައިވާ ީމހާވެްސ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއެވެ. 

މަގުްނ  صحّކިޔަިއގެން  بسمގެ ނަންފުޅުގަނެވިފައިވާ ަތކެތި ކަލޭމެްނކާށެވެ. )އެބަހީ:  الّلهފަހެ އޭގެމައްޗަްށ  (118)
ކަތިލެވިފައިާވ ތަކެތީެގ މަްސ ކަލޭމެން ކާށެވެ.( ަކލޭމެން އެކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ އީމާންެވގެންވާ ަބޔަކުކަމުގަިއ 

  ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ.  ވަންޏާއެވެ.

ީވ ކީއްެވހެއްެޔވެ؟ ގެނަންފުޅު ގަނެވިފަިއވާ ަތކެތީން ކަލޭމެން ނުކާން الّلهއަދި އެއެްއޗެއްގެމަްއޗަށް  (119)
 حرامބޭނުންކޮށްލުމަށްމެނުވީ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  حالކޮންކަމަކާހެދިހެއްެޔވެ؟ ގޮތެއްނެތި މަޖްބޫުރވެގެންާވ 

ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި މީސްތަކުންކުރެ ގިނަބަަޔުކ  بيانކޮށް  تفصيلކުރެއްވިތަކެތި ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް 
نفسއެއްނެތި އެމީހުންގެ  علمއެއްވެސްއެނގުެމއް  އަށް ފެންނަގޮތެއްގެމަތީން ގިނަބަޔަކު މަގުުފރައްދާަކްނ  هوى

دليلކަށަވަރެވެ. )އެއްވެްސ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަބަޔަުކ  فتوىއެއްނެތި ތިމާމެންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް  صّح
މޮޅަްށ   َربّރުެވގެންވާމީސްތަކުްނ ކަޭލގެފާނުގެ ން ބޭ حد ފަހަނަޅައި  حدّމަގުފުރެދެއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެންެގ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.
ފައުޅުވެގެންވާ ފާފަޔާ އަދި ފޮުރވި ނިވަިއވެގެންާވ ފާފަތައް ޫދކޮށްލާށެވެ. )ނުވަތަ ގިނަ އަދި މަުދ ފާފައިްނ  (120)

އެމީހުްނ އެފާފަކުާރ ކަންތައްތަުކެގ  ނުވަތަ.ހުރިހާފާފައެްއ ދޫކޮށްލާށެވެ.....( ހަމަކަށަވަރުން ފާފަަތއްކުރާ ީމހުންނަށް
 ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ޖަޒާދެއްވޭނެެއވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެއަިދ ަކލޭމެން ނުކާެށވ !            =  الّلهެއ ެއއްޗެްއގެ ަމއްޗަްށ 

  ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވޭ އެއްޗެތިން.       =  ްނޑައެޅިގެނ ކަމެކެވެ.  فاسقُއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ކަ

 އުރެދުމެކެވެ.     = ްންތައް. شيطانއަދި ހަމަކަަށވަުރނ    =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 ކުރެއެވެ.  خبرއަންގައި        =  ެންނަށް.  َوِلىއެމީހުންގެ ސަހަޯރވެރިންނަށް، އެމީހުންގ 

     = .ްއެމީހުން ކަލޭމެނާ ޖަދަލުުކރުމަށ       =  އަދި ކަލޭމެން އެމީހުންާނ

  ކިޔަމަންވެއްޖެއްޔާ.    =  ންނެވެ.  مشركހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންނަީކ        = 

 މަރުވެގެންާވ މީހަުކ ކަުމގައިވީމީަހކުހެއްެޔވެ؟     =  .ިދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހަުކ ދިރުްއވ 

        =  އެއްލެއްިވ / އަލިކަެމއްލެްއވި.  نورއަދި އެީމހަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ     

   = .ާއޭނާ އެައލިކަމުގެސަބަބުން މީސްތަކުްނގެ މެދުގައިހިނގ    =  އެމީހެްއެގ

  މިސާލުވާމީހަކު ފަދަެހއްޔެވެ؟    =   .ިއަނދިރީގެ ތެރޭަގއ        =  އޭާނ

 އެއަނދިރިކަމުން ނުނިކުންަނ ކަމުަގއިވާ.    =  .ްއެފަދައިނ     =  ކާފަރުންނަްށ

  ޒީނަތްތެރިކުރެވިއްޖެެއވެ.        =  .ްއެމީހުންކުރާ ކަމުގައިީވކަންތައްތައ      = 

 ތައް ޒީނަތްތެރިކޮށްދެއްވިފަދައިން( عملއަދި އެފަދައިން. )ކާފަރުންނަްށ އެމީހުންެގ            = 

 ކޮންމެ ރަށަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެްއވީމެވެ.     =  އެރަށުގެ ބޮޑެތިމީހުން އެއީ އެރަށުެގ

 ންކަމުގައި. ُمْجرِم     = ( ާއާއަށްނުބައިގޮތްތަްއ  نَِبىއަށާ  دينއެމީހުން އެރަށުަގއި ނުބައިގޮތްާރވ

 ރާވައި(     =  ހަދާކަުމގައިނުވެއެވެ. / ރާވާކަުމގައިނުވެެއވެ. َمَكرُއަިދ އެމީހުްނ     

 އެމީހުންނަށެވެ.(ތަކަށްމެނުވީ. )އޭެގ ނުބައިހުންނާީނ  نفسއެމީހުންެގ  =       =  އަިދ

  ވެސް ުނވެއެވެ. إحساسއެމީހުންނަށް އެކަްނ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 !ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވި މަރުވެފައިވާ އެއްޗެތީން ަކލޭމެން ނުކާށެވެ الّلهއަދި އެއެއްެޗއްގެ މައްޗަްށ  (121)

މަގުން ނުކަތިލެވޭތަކެތީން ނުކާެށވެ.( ެއީއ  صحّކިޔައިެގން  بسم)އެބަހީ:މަސްކެއުން ަޙލާލު ޖަަނވާރެއްނަމަވެްސ 

ން އެމީހުންެގ  شيطانކަމެކެވެ. ުއރެދުމެކެވެ./ ނުވަތަ ހަޑިމުޑުާދރު ތަކެތިކަން ކަަށވަރެވެ. އަދި  فاسقހަމަކަށަވަރުން 

 جدلންނާ  مؤمنއްދީ އަންގައި ހަާދނެކަންކަށަވަރެވެ. ެއއީ ކަލޭމެން ތަ خبر (ސަހަރޯެވރިންނަށް)ންނަށް  وِلى

 مشركކޮށްހެދުމަށްޓަކައެވެ. އަިދ ަކލޭމެންވެސް އެމީހުންނަށް ކިޔަަމންވެއްޖެއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނަކީވެްސ 

 ންނެވެ.

  ާمجوسىކަަރއިގެމީހުންނާިއ ދެންވެްސ އެމީހުްނ  َفاِرسންނަީކ އެީއ  شيطانދަންނައެވެ. މިއާޔަތުަގއި ިމވ 

 مشركގެ ބޮޑެތި  قريشގެ  مّكةންނޭއޮތް ަބސްފުޅުން މުރާދުވެވެނީ  ولىދީނުގައި އުޅޭމީހުންނެވެ. ދެން އެމީހުންެގ 

 ކުރިކަމެއްކަމުގަިއވަނީ މުޅަތަކެތީގެ މަސްކެއުމާއި މެދުގައެވެ. އަދި މިނޫންގޮްތގޮތަށްެވސް  جدلންނެވެ. އެމީހުން 

 ބައްލަވާށެވެ. =  تفسيرطبرى=  - والّلهأعلمަގއި ިލޔެވިގެްނވެއެވެ.  تفسيرމިއާޔަތުގެ 

މަރުވެގެންާވ މީހަކުކަމުަގއިވެފަިއ ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހަުކ ދިރުްއވައި އަދި އެީމހަކަްށ  (122)
ިއ ހިނގާބިނގާެވއުޅޭ މީހަާކިއ ގެ އަލީަގިއ މީސްތަކުންގެމެދުގަ نورއެއްލައްަވއި އެ  نورތިމަންރަސްކަލާނެގ 

. ކާަފރުން އެމީހުންުކާރ ؟އަނދިރިތަކެއްގެެތރޭގަިއ އެއިން ނުކުތުެމއްނެތި ހުންނަމީހަކާިއ ދެމީހުން އެއްފަދަހެްއޔެވެ
 ތައް އެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ޒީނަތްތެިރކޮށްދެއްވީ އެފަދައިންެނވެ.  عملނުބައި 

  ދައްަކވަިއ ޭއާނ  الّلههدايةމީހާއަްށ  مؤمنއީމާންެތރިމީހާއާިއ ކާަފރުެގ މިސާލެެކވެ.  مؤمنދަންނައެވެ! މިީއ

އެތެދުމަގުގައި އުޅެމުންދަނީއެވެ. އަެނއް ކާފަރުީމހާ އޭނާއަްށ އެއްވެސް ތެދުމަެގއްނެތެވެ. ކާފަރުކަމާިއ ޖާހިުލކަމުެގ 

 ގަދަ އަނދިީރގައެވެ. އެދެީމހުން ެއއްވަުރ ނުވާނެެއވެ. 

ތައް ޒީނަތްތެިރކޮށްދެއްިވ ފަދައިްނ  عملދި ހަމައެފަަދއިން ކާަފރުންނަށް އެމީހުންއެުކރާ ނުަބިއ އަ (123)

ންކަމުގަިއ  ُمْجرِمُތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޮންމެރަަށކަށްވެްސ ެއރަށެއްގަިއާވ ކަމުޮވށިގެންވާ ބޮޑެތިމީހުްނ ެއއީ އެރަށުެގ 

ތައްހަދާ ގޮތްތަްއ  َمَكرُ.( ދެން އެމީހުން އެރަުށގައިތިބެ ކުރީމަެއވެ إختيارލެއްވީމެވެ. )އެީއ އެމީހުން ެއގޮތް 

ަތްއ  مشروعެވރިންބަރުާބދު ކުރުމަްށ ޒާތްޒާތުގެ ގޮތްތަްއ ހަާދ  أهلގެ  دينާއއި  دينެގ  الّلهރާވާހަދަެއވެ. )

دينއާިއ ކުިރއެރުމުެގ ނަމުގަެއވެ. އެތެރެފުށުްނ  ترّقىރާވާހަދަެއވެ. ބޭރުފުށުްނ  ހަލާުކ ުކރުމަށެވެ.( އަިދ  إسالمى

ޭރވުންތަކުެގ ނުބައިކަން ހުންނާނީ ހަމައެމީހުންނަށެވެ. އެމީހުންނަކަށް އެގޮްތ  َمَكرُއެކަމަކު އެީމހުން ެއހަދާ 

 ނުކުެރވެއެވެ. إحساسނޭނގެއެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ާއަިދ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ އަތުވެއްެޖއްޔ   =   ްެއއް.  حّجةއެއް.  دليلއެއްެވސ     

   އެމީހުންބުންެޏވެ. / ބުނާނެއެވެ. =   =   .ެއަުހރެމެން އީމާންނުވާނަމެވ      = 

 އަހުރެމެންނަށް ގެނަސްދީފުމަށްދާންދެން.          = ންނަށް ދެއްވިފަދައެއްޗެއް.  رسولގެ  الّله

  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ. الّله =     އެއް.( معجزة)      =  ކަްނ  رسولއެކަލާނެގ

 ( ތަނެއް. -ދެއްވާނެ )ީމހެއް         =.ެނިކަންުހރެ ފާފަތަްއކުރިމީހުންނަްށ ޖެޭހހުއްޓެވ 

    =  ނިކަެމތިކަން.ްނ ދެރަކަމާިއ  حضرةެގ  الّله      =  އަިދ ގަަދވެގެންާވ

 އާއި.  عذاب         =  ތައް ހަދާކަުމގެސަބަބުން. َمَكرُއެމީހުން ނުަބއިގޮތްތައް ރާާވ  

    = ެއެދިވޮޑިގެންފިމީހާ )ދަންނައެވެ.( الّلهފަހ        = އެމީހަކަށް އެކަލާނގެ ތެދުަމުގ

ދެއްކެވުމަށް       = ޭ( ތަނަވަސްުކރައްަވއި ފަސޭަހކޮށްދެއްވަެއވެ.މަތިއެކަލާނެގ އެމީެހއްގެ ހިްތ )މ 

  =  .ްއިްސލާމްދީނަށ      =   އަދި އެކަލާނެގ އެމީހަުކ މަގުފުެރއްދެވުމަްށ

 އެދިވޮޑިގެންފިމީހާ )ދަންނައެވެ.(       = .ެއެކަލާނގެ އެމީާހގެ ހިތްަލއްވަެއވ       

 )އީމާންކަމަށާއި ތެދުމަގަށް( ދަތި އަިދ އުނދަޫގ އެއްެޗއްަކމުގައި.  =    އެމީާހ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ = 

        =  މައްޗަށް ައރަިއގެންދާމީހަުކފަދައެވެ. )އޮކްސިޖަނާއި ވައިމަދުވުމުެގ ސަބަބުްނ

  ނޭވައިނުލެވޭމީާހ ފަދައެވެ. (    = .ްއެފަދަިއނ          =  ހަޑިމުޑުދާރުކަްނ

الّلهނުވަތަ   ލައްވައެވެ. عذاب          = .ްއީމާންނުވާމީހުންގެމައްޗަށ   

      =  ގެ މަެގވެ. َربّ( މިީއ ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسولالّله)ޭއ      =  ާحالސީދާވެގެްނވ 

.           =  ެކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ.  بيانކޮށް  تفصيلތައް  دليلހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަާލނގ 
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       =  ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް. عبرةން  وعظއާއި  نصيحة          = 

 ސުަވރުގެވެެއވެ.ސަލާމަތުގެ ގޮވަތި އެބަީހ  يعنى:   دارالّسالمއެމީހުންނަށް     =  ެحضرةގެ  َربّއެމީހުންގ 

 ގައި.    =  .ެއަިދ ެއކަލާނެގ ެއީއ އެމީހުންެގ ސަހަރޯެވރިޔާެއވ          = 

 ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކގެ ސަބަބުން.  عملއެމީހުން 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

عليهوسّلم –ންގެގާތަށް  مشركއަދި އެމީހުންގާތަށް )އެބަީހ:  (124)  صحّއެއީ  دينއެގެންނެވި  نبىالّلهصّلىالّله

ފޮނުްއިވ  الّلهއެއް އަތުވެއްޖެއްާޔވެސް އެމީހުން ބުނާނެއެވެ.  حّجةއެއް  دليلއެއްކަން އަންގައިދޭ( ކޮންމެ حقيقةއަދި 
 صالحعليهالساّلم –ެގ އަާސކޮޅުކަހަަލ  موسىعليهالّسالمއެްއ ) معجزةބޭކަލުންނަްށ އައިަކހަަލ  رسولއެހެނިހެްނ 

ެއއް ( އަހުރެމެންނަްށ ގެެނވިއްޖައުމަށްދާންދެން ައހުރެމެްނ އީމާންނުވާުހއްޓެެވ.  معجزةކޮޅުފަދަجملގެފާނުންގެ 
ަކން ލައްވާނެތަނެްއ އަދި ެދއްވާނެމީހެްއ ދެނެވޮޑިގަުތްނ  رسول އެަކލާނގެ الّلهެއ އަންގަވަނީ(  الّلهގައި  جواب)އޭގެ 

އެްއ ފޮނުްއވާނެކަމެއް ުނވަތަ ނޫންކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ.( އަިދ ފާފަޮކްށ  معجزةބޮޑެވެ. )އަދި 
ނިކަމެތިކަން ހުންނަހުއްޓެެވ. ގަިއ ނިކަންހުެރ ދެރަކަމާިއ  حضرةގެ  الّلهނުބައި ނުލަފާ ކަންަތއްތައް ުކރާމީހުންނަށް 

އެމީހުންަންށ   عذابތައްހަާދ ގޮތްތަްއ ރާވާކަމުަގއިވީކަންތަްއތަކުގެ ސަބަބުްނ ގަދަެވގެންވާ  َمَكرُއަދި އެމީހުްނ 
 ހުންނަހުއްޓެވެ. 

އެަކލާނގެ އެީމހެއްެގ އެމީހަކަށް ތެދުމަގުދެއްކެވުމަށް އިރާދަުކރައްވާީމހަކު ދަންނައެވެ. ފަހެ  الّلهتعالىފަހެ  (125)
އެބަހީ ހިތް ިއސްލާމްދީނަށް ތަނަވަްސކޮށްދެއްާވ ހާމަކޮށްދެއްވަެއވެ. އަދި ީމހަކު މަގުުފރެއްދެވުމަްށ  މަތިމޭ

 އެަބހީ ިހތް )އީމާންކަމާިއ ތެދުމަގުެގ ފަރާތަށް( އެަކލާނގެ  މަތިއެކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވަންާޏ އެމީެހއްެގ މޭ
އެވެ. އޭނާޔަްށ އެކަންވާީނ ަމއްޗަށް އަރާމީެހއްެގ ނޭވަޔަށްާވގޮތަށެވެ. )ވައިމަުދެވ ދަތިކުރައްާވ އުނދަޫގކުރަްއވަ

 الّلهتعالىއޮކްސިޖަން މަދުވެގެން ނޭާވލާން އުނދަގުެވގެންއުޅޭ މީހަކުފަަދއިންނެވެ.( އީމާންނުވާ މީހުންގެ ހިތްަތކަށް 

 ަލއްވާފައިވަީނ އެފަދައިންނެވެ.  عذابހަޑިމުޑުދާރުކަން ނުވަތަ 

الّله)އޭ  (126) ެގ  َربّ( ކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިމއަންގަވާގޮތް( މިީއ ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول
ލިބިގަންނަބަޔަކަށް ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عبرةން  وعظާއއި  نصيحةސީދާވެގެންވާމަގެވެ. ތެދުމަގެވެ. 

 ކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ.  بيانކޮށް  تفصيلތައް  دليل -އާޔަތްތައް /

ވެއެވެ. އެއީ ަސލާމަތުގެ ޮގވައްެޗވެ. ސުވަުރގެއެެވ.  َداُرالّسالمގައި  حضرةގެ  َربّއެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ  (127)
ތަުކެގ  عملއަދި އެަކލާނގެ އެއީ އެމީހުންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ. ެއއީ އެމީހުންުކރާކަމުަގއިވި )ރަނގަޅު( 

 ސަބަބުންނެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ިުކރައްާވ ދުވަހުން. محشرއެމީހުން އެަކލާނގެ އަދ    = ( مشركެއ އެންމެން އެީކ 

  (ވެސް شيطانންނާ އެމީހުން އަޅުކަންުކރިތަކެްއޗާ އަިދ      =  ެުކރައްާވހުއްޓެވެ.(  وحى)އެަކލާނގ

 އެވެ.  جماعةްނެގ އި جنّއޭ      =  .ެހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނ ގިނަކޮށްފީމުެއވ    = 

 އިންސާނުންގެ ކިބައިްނ )އިންސާނުން ަމގުފުރެއްދުން(      =  އަދި އެމީހުްނގެ ަސހަރޯެވރިްނ

 ބުނާނެއެވެ. ދަންނަވާނެއެވެ.    = .ްއިންސާނުންގެތެރެއިނ     =  އެވެ َربّއޭ އަޅަމެންެގ ! 

         = .ެއަޅަމެންގެ އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކުގެ ކިބައިން އަރާމު ލިބިގެންފީމެވ     

    =  ެއާއި ހަމައަށް ފޯރައްަޖއީމެވެ.  وقتއާއި ހަަމއަށް /  أجلއަދި އަޅަމެން އަޅަމެންގ      

   =  ެނޑައަޅުއްވާދެއްވި. أجلއ   އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ކަ   = ެކުރެއްވިެއވެ.  وحىއެކަލާނގ

  ކުރައްވާނެއެވެ.( وحى)      = .ެކަލޭމެންގެ ޖާގަޔަކީ ނަރަކަެއވ      =  އެތާ ކަލޭެމްނ

  ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ.        =  މެނުވީ(ގަިއ ިއރާދަކުެރއްިވ )ވަގުތެއް  الّله    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ވަންަތ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. حكمة =    އެއީ. َربّކަލޭގެފާނުެގ     =   އަިދ

 އެފަދައިން.     =  .ެންކަމުގައި ަލއްވަމެވެ.  َوِلى ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލަްއވަމެވ     =

 އަނިޔާވެރިންުކރެ އެއްބަަޔކު.   = .ްއަނެއްބަޔަކަށ           = އެމީހުންކުރާ  ކަމުގައިީވ

 ކަންތަކުން )ހޯދައިގަން ފާފަިއގެސަބަބުން.(       = އޭ ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ެދ

 އެވެ.  جماعة     =  ެ؟ކަލޭމެންގާތަްށ ނާދޭހެްއޔެވ       =  ްرسولަކލޭމެންެގ ތެެރއިނ 

 ބޭކަލުން.       =  އެބޭަކލުްނ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތްއ

 ކިޔައިދިނުމަށް.      = ިބރުގަންނަވާން. ،އަދި އެބޭކަލުްނ ކަލޭމެްނނަށް އިންޒާރުކުަރއްވާްނ   

     = .ެކަލޭމެންެގ މިދުވަހާިއ ބައްަދލުވާނެކަމުގ    = .ެއެމީހުްނ ދަންނަވާނެއެވ     = 

 އަޅަމެން ހެކިެވއްޖައީމެވެ.        =  ެތަކުގެމައްޗަށް.  نفسއަޅަމެންގ     =  އަިދ އެމީުހްނ
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 ހައްލައިިފއެވެ.     =  ުދނިޔޭގެ ިދރިއުޅުން( – حياةދުނިޔޭެގ(      =  އެމީހުްނ އަިދ

 ހެކިވެއްޖެެއވެ.    =  ތަކުގެމައްޗަށް. نفسއެީމހުންެގ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެމީހުންވީކަމަށް.     =.ިކާފަރުންކަމުގައ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ންނާއި އެމީހުްނ އަޅުކަންކުިރ ބުދުތަކާިއ ައިދ  مشركުކރައްވާދުަވހު ) محشرއަދި އެަކލާނގެ އެންމެން  (128)

 وحىއަށް ޖަމާކުރައްވާ ދުަވހުން( އެަކލާނގެ  ميدانގެ  محشرންނާއި މިހުރިހާތަކެތި އެއްުކރައްވާ  شيطان

އެވެ. ހަމަކަަށވަުރން އިންސާނުން މަގުުފރައްދާ އޮޅުވާހެދުން ަކލޭެމްނ  جماعةކުރައްާވހުއްޓެވެ. އޭ ޖީންނީންެގ 

އެވެ.  َربّގިނަކޮށްފީމެވެ. އަދި އިންސާނުންގެތެރެއިން އެމީހުންގެ ަސަހރޯވެރިން ދަންނަވާނެެއވެ. އޭ އަޅަމެންގެ 

ނީންގެ ކިަބއިން އިންސާނުްނ އަޅަމެން އަޅަމެންގެ އެއްަބޔަކުެގ ކިބައިްނ އަނެއްބަޔަުކ ައާރމުލިބިގެންފީމެވެ. )ޖިން

ގަތުމަށް އެދުެމވެ. އަދި އިންސާނުްނެގ ބިފިޔަވަިއ ޖިންނީންގެކިބައިްނ ސަލާމަތްަކމާއި އަރާުމލި الّلهއަރާމުލިބިގަތުމަީކ 

ކިބައިން ޖިންނީން އަރާމުލިބިގަތުމަީކ އިންސާނުން ޖިންނީންނަށް މާތްކޮށްހިތާ ބޮޑުކޮށް މަތިވެރިުކރުމެވެ.( ދެންަފެހ 

ނޑައަޅުއްވައިދެއްިވ  الّلهސާނުން އިން أجلއަށް ދަންނަވާނެއެވެ. ިމއަދު މިތިބީ އިަބަރސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ކަ
 الّلهވެތިބޭނެތަނަކީ ނަަރކައެވެ.  قائمކުރަްއާވނެއެވެ. ކަލޭމެން  وحىގެ މުއްދަތު ނިންމާފައެވެ. ެއކަލާނެގ  يعنى:حياة

 حكمةެއއީ  َربّ( ކަޭލގެފާނުންގެ އެވެ! رسولالّلهތާނަގއި ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ. )އޭ އިރާދަކުެރއްިވ ވަގުތެްއގައިމެނުީވ އެ

 ވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ. 

ންކަމުގައި އެބަީހ ސަަހރޯވެރިްނކަމުގަިއ  وِلى އަދި އަނިޔާެވރިން އެއްބަޔަުކ އެީއ އަނެއްބަެއއްެގ  (129)

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެްއވީ އެފަދައިންެނވެ. އެމީހުންުކރާ ކަުމަގއިވީ ކަންތައްަތކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ގެމީހުންޭނވެ. ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ ކަލޭމެނަްށ  جماعةއޭ ޖީންނީންނާއި އިންސާނުންނާއި ެދ  (130)

ދެއްވުަމްށ  خبرުކރެއްވުމަްށ މިދުވަހުެގ ިބރުވެިރކަމުެގ  إنذارދުވަހާިއ ބައްަދލުވާނެކަމުެގ ކިޔައި އަދި ކަލޭމެްނ މި

އެމީހުން ދަންނަވާނެެއވެ. އަޅަމެްނ  ؟ން ވަޑައިނުގަްނނަވައިހެއްެޔވެ رسولކަލޭމެންގެގާތަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

ކުރެްއވިއެވެ.( ަފެހ  إنذارން ވަޑައިގެން  رسول) ތަކަށް ހެކިެވއްޖައީެމވެ. نفسތިޔަކަންތަކުގެމައްޗަށް އަޅަމެންގެ 

ެވ ކާފަރުްނެގ  َمْشُغولެހއްލުންތެިރކުރުީވއެވެ. )ޭއގެ އޮިއވަރުގައިެޖހި ްޕރޮޖެކްޓްތަކުަގއި  حياةއެމީހުންނަށް ދުނިޔޭެގ 

ވެ.( ހަމަކަަށވަުރްނ ހަނދާންނެތުނީއެ آخرةޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުމުަގއި އަިދ މާއްދީ ެއކި ކަންކަމުަގއި ެހއްލުންތެރިެވ 

 އެމީހުންވީ ކާަފރުންކަމުގަެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ( ީخبرން ފޮނުއްވަިއ  رسولއެގޮތަކ )ީތައް ައންގަވަނ           = ހަމަކަށަވަރުްނ

 ނުވާކަމެވެ. َربّކަލޭގެފާނުގެ     = .ިރަށްރަށް ހަާލކުކުަރއްވާ ަކލަކުކަމުަގއ     =

 އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގެން.      =  ެحالވެގެންވާ  غافلވެރިން  أهلއެރަށްރަށުގ .    

     = ިކުރިޔަސް(  عملކުރިޔަސް ހެޔޮ  عملއަދި ކޮންމެމީހަކަށް ދަޖަތަކެްއވެއެވެ )ނުަބއ       

 ން. عملއެމީހުންުކރި  =        =  ެغافلއަިދ ކަޭލގެފާނުންގ  ވެވޮޑިގެންވާކަަލކުކަމުގަިއ  َرّب

 ނުވެއެވެ.      = ްއެކުާރކަންތަކާއިމެދު.އެމީހުނ       =  އަދި ކަޭލގެފާނުްނެގ

 އެީއ އަމިްއލަޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. َربّ      = ެގވެރި.  رحمة     = 

 އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވަންޏާ.   = .ެަކލޭމެން ގެންަދވައިފީހެވ       =  އަިދ

 ވެރިުކރުވައިފީެހވެ. خليفـةއެކަލާނގެ        = .ުކަލޭމެނަށްފަހ         = އެކަލާނެގ

 އެއް( أّمـةއެދިވޮޑިގަންނަވާ ެއއްޗެއް )     =  .ްއެކަލާނެގ ކަލޭމެން ހެއްދެވިފަދައިނ      

     =  ީެގ ނަވުްނައިއ   السآلم نُوُح َعَلْيو އެހެްނ ބަެއއްެގ ދަރިޮކޅުން . )ެއއ

   ދަރިކޮޅުންކަމުގައިބުނެވުނެވެ.(       = ްعذابވެޭވ ކަންތައް ) وعدހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށ 

  އައުން.(  =  .ެހަމަކަށަަވރުންއަންނަުހއްޓެވ     =  .ެއަިދ ކަލޭމެންނުެވއެވ   

 =  (ނުކުޅައްދަިއލެވޭެނ ބަޔަުކކަމުގައި.الّله )        =  الّله)ޭއ ( ަކލޭގެފާުނ !އެވެ رسول

 ! ގެމީހުންނޭވެ قومއޭ ައހުރެންގެ  !ވިދާޅުވާށެވެ   =  ްކުރާށެވެ عملކަލޭމެނ !      = 

 ކަލޭމެންގެ ތަނުގައި. )ަކލޭމެންގެގޮުތގައި(     = ްކުރާމީހެކެވެ. عملައހުރެންވެްސ މިއީ  ަހމަކަށަވަރުނ 
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       = ެނިކަންހުރެ ކަލޭމެނަށް އެނގޭނެއެވެ.ފަހ       =  އެމީހަކަްށ ވާީނ

  ކާކަށްކަން؟      =   އޮތްމީހަކު( كاميابޮގވަތީގެފަހުކޮޅު. )ފަހުކޮުޅ     

    = .ެހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާެވރިންނަށް ކާިމޔާބު ނުވެވޭނެެއވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 َربّން ފޮނުްއވަިއ މީސްތަކުންނަށް ހެޮޔނުބައި އަންަގވައިދެްއވަނީ( ަކލޭގެފާނުެގ  الّلهرسولُއެގޮތަީކ އެބަީހ  (131)

 ރަްށރަށް ަހލާކުުކރައްާވަކލަކުކަމުގަިއ ނުވާތީެއވެ.  حالވެގެންވާ  غافلއެއީ މީސްތަކުން 

ކުރިޔަސް(  عملކުރިޔަސް ނުވަތަ ނުބަިއ  عملއަދި ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް އަދި ކޮންމެބަޔަކަްށވެސް )ހެޔޮ  (132)

ތަކުން  عملދެއްާވުހއްޓެވެ.( އަދި އެމީސްތަކުން ުކރަމުންދާ  جزاءތަކަށް އެަކލާނގެ  عملދަރަޖަތަކެއްވެެއވެ. )އެ 

 ވެވޮޑިގެން ނުެވއެވެ.  َرّبغافلކަލޭގެފާނުންގެ 

 رحمةދިވޮޑިގެންވާ އެއީ ހުރިާހގޮތަކުްނ އަމިއްލަޒާތުފުޅާއިގެން ފު َربّ( ކަލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (133)

ގެވެރިަކލާނގެެއވެ. އެަކލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާނަމަ ކަލޭމެްނ ގެންދަާވ ނެތިުކރައްާވ ަކލޭމެނަށްފަުހ އެހެންބަަޔުކ 
އެކަލާނގެ ގެންަނވައިފީހެވެ. ެއއީ ކަލޭމެންވެސް އައިސްފަިއވަނީ އެހެންބައެްއގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ. އެހެންބަޔަުކ 

 އެވެ.ނެތިވެދިއުމަށްފަހުގަ

( ހަމަކަަށވަރުްނ !ންނޭވެ مشركކުރާ  شريكއަށް  الّله !)އޭ މިތިބަ ބުދަށް އަޅުކަންކުާރ މީހުންނޭވެ (134)

عذابވެވިގެންވާ އެތި  وعدކަލޭމެންނަށް އަންނާނެކަމަށް   ނޑައެޅިގެން އަންނަހުއްޓެވެ. އަދި އެ  يعنى:  عذابކަ

 ނުކުޅައްދައިެލވޭނޭ ބަޔަކުކަުމގައި ކަލޭމެން ނުެވެއވެ.  الّلهއަޔަނުދީ 

الّله)އޭ  (135) އެވެ. ަކލޭމެންގެ ތަުނގަިއ  قوم( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ. އޭ ައހުރެންެގ !އެވެ رسول

 ކުރާނަމެވެ. ދެންފަހެ ަފހުކޮޅު  عملއަދި ތިމަްނކަލޭގެފާނުވެްސ  !ކުރަމުން ގެންދާށެވެ عملކަލޭމެންކުރާގޮަތކަށް 

ރަނގަޅުވެގެންވަީނ ކޮންބަޔަކަްށކަން ނިކަްނހުެރ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ އަނިާޔވެރިންަންށ 
 ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވެ.
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 ެ ތ ުރޖ މާެެ     

       = ކޮށްފިއެވެ. خاصّއަްށ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ          =   ނޑުން އެަކލާނެގ ދަ

 ހެއްދެިވ ތަކެތީގެތެެރއިން.   =  ިސޫފީެގތެރެއިންނާއި.  نـََعمُއަދ   =  .ްަބއެއް. ަވކިމިންވަރެއ 

     .ެފަހެ އެމީހުންބުންެޏވ    =   ީބަެއވެ.  خاصّއަށް  الّلهމިަބއި މިއ   =  

 އެމީހުން ހިތުްނ / އެމީހުން ހީކުާރގޮތުން.         =   ން  نشريއަދި މިީއ އަުހރެމެންެގ  

 ަްނަށްވާބައެވެ.         =   ެވެގެންވާަބއި.  خاصّންނަށް  شريكަފހެ އެމީހުންގ  

        =  )ްއަްށ ނުފޯރާނެެއވެ. الّلهފަެހ އޭިތ )އެއިްނއެއްޗެއ      =  ިالّلهއަދ 

 އަށްވާތަކެތި. )އެބައި(     =  .ެވާނެއެވެ.  واصلފަެހ އޭިތ ފޯރާެނއެވ       = 

 ންތަކަށް.  شريكއެމީހުންގެ          =  ކުާރކަންތަކުެގ ނުބައިކަމާއެވެ!.  حكمއެމީހުްނ ެއ

  ! ކުާރގޮތުެގ ނުބައިކަމާެއވެ حكم/ ެއ    =  ާނޑުންނ އެފަދައިންނެވެ. )އެބައިީމހުންެގ ދަ

 އަށް ަބއިއެޅުން ޒީނަތްތެރިކުެރއްވިފަދައިން( الّلهޖަނަވާރުން      = އެތައްބަޔަކަށް ޒީނަތްތެރިޮކްށ

 ދެވުނީ.   = ُންގެތެރެއިން.  مشرك        = .ްއެމީހުންގެ ދަރިންމެރުނ 

   =  ންތައް.  شريكُއެމީހުންެގ    =  ީއެމީހުްނ  –ންތަްއ  شريكُއެީމހުން އެަބހ

 ހަލާކުުކރުމަށެވެ.      = .ެއަދި އެމީހުންެގ މައްޗަްށ މިމީހުްނ އޮޅުވަިއލުމަށެވ    = 

  . دينއެމީހުންގެ       =  އިާރދަކުރެއްވިނަމަ.  الّلهއަިދ       =  އެމީހުްނ އެަކްނ

 ނުކުރީހެވެ.     =  .ެަފހެ ަކލޭގެފާުނ އެމީހުްނ ޫދކޮށްލައްވާށެވ      =   އަިދ

 އެމީހުން ދޮގުުކރާތަކެއްާޗއި. 
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުތަކުގަިއ  (136) އަްށ  الّلهސޫފީގެ ތެރެއިްނ ބަެއއް އެމީހުން  نـََعمހައްަދވާފައިާވ ތަކެތީންނާިއ އަިދ  الّلهއަދި ދަ

ންނަށްށެވެ.  َشرِْيكُއަެށވެ. އަިދ މިބަިއ މިއީ އަުހރެމެންގެ  الّلهުކރިއެވެ. ފަެހ އެމީހުްނ ބުންޏެވެ. މިބަިއ މިީއ   خاصّ

ންަނށް  َشرِْيكُމިއީ އެީމހުން ހީކުާރގޮތެވެ. އަިދ އެމީހުންެގ  އަްށ އެއްެޗްއ  الّلهބުދުތަކަްށ ވާބައިްނ  يعنى

 شريكُވެގެންވާބައިްނ އެމީހުންެގ  خاصّއަށް  الّلهގެނަމުގައި ހޭދަކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ. އަިދ  الّلهނުފޯރާނެއެވެ. 

 ކުާރގޮތް ނުބައިެވގެންެވއެވެ.  حكمންތަކަށް ފޯރާނެއެވެ. އެމީހުން ެއ 

  ނޑުތަކުން ނުކުންަނ  مشركދަންނައެވެ. އިސްލާމްދީްނ ައއުމުގެކުރިްނ ންގެީމހުން އެީމހުންެގ ދަ

ންނަްށ  شيطانގެނަމުގައި ބަހައްޓައެވެ. އަދި އެމީހުްނގެ ބުދުތަކާއި  الّلهސޫފީގެތެރެއިން ބައެއް  نعمއަދި  ތަކެތީންނާއި

 شريكންނަށެވެ. ދެންފަހެ އެީމހުންެގ  َسَدنَةބައެއްބަހައްޓަެއވެ. އެތަކެިތ ހުންނަީނ ބުދުތައް ަބލަހަްއޓާ މީުހންނަށެވެ. 

އަށް އެޅިބައިްނ  الّلهތަ އެއިްނ އެއްެޗއް ކޮންމެވެސްގޮތަކުން މަދުވެއްެޖއްޔާ ކޮށް ހުްސވެއްޖެއްޔާ ުނވަ خردންގެބައިން 

އަށް ބޭުނންވެވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ. ެއކަލާނގެީއ ފުދިވޮޑިގެންާވ  الّلهނަގައި އެތަން ުފރިހަމަުކރެއެވެ. އަިދ ބުނެއެވެ. 

ނުވަަތ ެއއްޗެްއ ެވއްޓިގެންނަމަވެްސ ެއއިްނ ދީގެންަނމަވެސް  صدقةކުރިބައިްނ  خاصّއަްށ  الّلهކަލާނގެއެވެ. އަިދ 

ގެ ބަޔަަކށް އެއްޗެްއ އިތުރު ުނކުރެވޭެނއެވެ. މިއީ ަހއްތާވެްސ  الّلهންގެބައިން  شريكމަދުވެއްޖެއްޔާވެސް އެމީހުންގެ 

ވާަހކަަތްއ ެގ އެްއވެްސ އެންެގވުމެއް އޮވެގެންނޫނެވެ. މި الّلهްނ އެމީހުްނ ކޮށްގެްނއުޅޭ ކަންކަެމވެ.  خيالއެމީހުންެގ 

 . والّلهأعلمއެވެ.  خالصةގައިެވއެވެ. މިތާމިވަނީ ޭއގެ  تفسيرގެ  طََبرىގިނަ ރިާވޔަތްތަކުން 

ނޑުންނާއި ޖަނަވާރުތަކުްނ މިގޮތަްށ ބަިއައޅައިގެން ބެހުްނ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިްނ ފަދައިްނ  (137) އަދި އެމީހުްނެގ ދަ

ންތައް އެީމހުންނަްށ  شريكންގެ ގިނަީމހުންތަކަކަށް އެމީހުންެގ ދަރިްނ މަާރ ެހދުމަށްވެސް އެމީހުްނގެ  مشرك

ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނެވެ. އެއީ އެމީހުން ހަލާުކގެތެރެއަށް ވައްަޓއިލުމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ ދީން އެީމހުންގެމައްޗަްށ 

( ފަެހ !އެވެ رسولالّلهނެވިނަމަ ެއމީހުން އެކަން ނުުކރީހެވެ. )ޭއ އެދިވޮޑިގެން الّلهއޮޅުވާ ގަޑުބަޑު ކުރުމަށެވެ. އަދި 

 އެމީހުންނާއި އެީމހުން އަޅުކަންުކރާ ތަކެިތ ކަޭލގެފާނު ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ެން ބުންޏެވެ.( مشركއަދި އެމީހުންބުންނެވެ. )އ         =  ީސޫފިތަކެވެ.  نـََعمމިއ

ނޑެވެ.އަދި   ދަ  =  ެވވިގެންެވއެވެ. َحَرام    =   އެއިްނ ނުކާނެެއވެ. )ެކއުްނ

   ހުއްދަނުވާނެއެވެ.(    = .ީއަުހރެމެން އެދޭބަަޔކުމެނުވ  =  / ްއެމީހުން ހީކުާރގޮތުނ

 އެމީހުން ދެކޭގޮތުން.    =  ިސޫފިތަކެއްވެެއވެ. نـََعمއަދ      =  އެތަކެތީގެ ބުިރކަށިތަްއ

 ވާނެއެވެ.  َحَرامވެގެންެވއެވެ. އެއަްށ ސަާވރުވުން.  َحَرام  =  ސޫފިތަެކއްވެއެވެ. نـََعمއަިދ      =

  ނަންނުގަނެވޭނެއެވެ.   = ގެނަންފުޅު  الّله   =  .ެއެތަކެތީެގ މައްޗަްށ )އެީއ ބުދަށް ކަިތލާތަކެއްެޗވ

  އަްށވެސް ނުެދވޭނެއެވެ.(  حجَّއަދި ޭއގެމަތީ    =  ުبـُْهَتانއެަކލާނެގ ރަސްކަންފުޅަށް ޮދގ 

 ހެދުމުގެގޮތުން.     =  ްދެއްވާނެއެވެ. جزاءނިކަންހުރެ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށ      

   = .ްއެމީހުން ދޮގުހަދާކަމުގައިވީ ކަންަތްއތަކުގެ ސަބަބުނ     =   އަދި އެމީހުްނ

 ބުންޏެވެ.           =  ިނޑުޮއްތ  نعمމ ނޑުގައިާވ ތަކެތި )ކިރާިއ / ބަ ސޫފިތަކުގެ ބަ

 ދަރި(        =  ްވެގެންާވ ެއއްޗެެކވެ. خاصّއެީއ ހަަމ ައހުރެމެންެގ ފިިރހެނުންނަށ   

         =  ްވެގެންވެއެވެ. حرامއަދި އަހުރެމެންެގ އަނބީންނަށ       =  އަދި އޭިތ

 މަރުވެއްޖެއްޔާ. )މުޅަތަކެތިކަމުގައިވެއްެޖއްޔާ(       =  ަފހެ އޭރުްނ އެމީހުންެވސް އޭގަިއ

  ބައިވެރިެވގެންވެެއވެ.    = ްއެކަލާނެގ   ނިކަންހުރެ އެމީހުން )ޮދގު( ސިފަކުރުމަށ

  ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.     =  ވަންތަ ދެނެވޮިޑގެންާވ  حكمةހަަމކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ

 ކަލާނގެއެވެ.     = .ެހަމަކަށަވަރުްނ ެގއްލިަހލާކުެވއްޖެއެވ         =   އެމީުހްނ

 އެމީހުންެގ ދަރިންމެރި.މީހުން   =  ުކަމާިއ މޮަޔކަމުން.  ޖާިހލ     =  .ިއެއްވެްސ އެނގުމެއްނެތ 

    =  ކޮށް. حرامއަދި އެމީހުްނ       = ِرْزقُއެމީހުންނަށްދެއްވި  الّله .       

 ރަސްކަންފުޅުގެ މަްއޗަްށ ދޮގުހެދުމުެގގޮތުން. الّله =    = .ެހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ މަގުފުރެިދއްޖެއެވ 

     = .ެއަދި އެމީހުްނ ނުވިެއވ    =  .ިތެދުމަގުަގއިާވ ބަޔަކުކަުމގައ     

 އަދި ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. =   = .ެހއްދެވީ. އުފެއްެދީވ        =  އެއްޗެތިޖަހާއުފުލާފަިއާވ

                                 

                                  

                                     

                                     

                                    

                 



                      
 

4 6 3   

މާނަ  ގެ األنعامسورة  

 

ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

ނޑު އުފުލާފައިާވ  ނޑުފަދަ( ވެޮޔގަ  ބަގީާޗތައް.)މޭބިސްކަދުރުވެޔޮގަ        =  ނުޑ އަދި ވެޔޮގަ

 ނުއުފުލާ ަބގީޗާތަކާއި.      = .ުނޑ  އަިދ ކަދުުރ ުރކާއި. އަިދ ދަ    =  ޭއެގ ޭމާވ

 )ގަހުގެނަތީޖާ( ތަފާތުެވގެންވާ.      =  ާއަންނާާރއި.އަދި ޒައިތޫންޏ      = 

  )ބޭރުފުށުެގ ވައްަތރު( އެއްގޮްތވެގެންވާ.         = )ުއަިދ ެއއްގޮތްނޫން. )ނުވަަތ ރަހަތަފާތ   

   =  .ެަކލޭމެން އެތަކެތީެގ މޭާވ ކާެށވ!    = .ާއޭެގ މޭާވ އަުތވެއްޖެއްޔ       

  !ޒަކާްތ ނަގާށެވެ  !އަދާކުރާެށވެ  حقّއަިދ ކަލޭމެްނ ޭއގެ  =      =  .ުނޑާދުވަހ    ގޮވާްނކަ

     =  ެ1އަދި ކަލޭމެން އިސްރާފު ނުުކރާށެވ    = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގ    

    =  .ެއިސްރާފުކުރާީމހުންނަށް ލޯިބވެވޮޑިނުގަންނަވައެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުތައްމިވަނީ އަހުރެމެން އެދޭބަޔަކަށް މެނުީވ  نعمން ބުންޏެވެ. މި  مشركއަދި އެ  (138) ސޫފިތަކާއި އަދި މިދަ
ވެގެންނެވެ. މަނާވެގެންނެވެ. އެީއ އެމީހުންެގ ނިޔާެއވެ. އެމީހުން ހީކުާރގޮތެވެ. )ެއއީ ބުދުަބލަހައްޓާމީހުނަްށ  حرام

ވެގެންނެވެ.  حرامސޫިފ މިވަނީ އެތަކެތީެގ ބުރިކަށިަތއް  نعمހުރިތަކެްއޗެވެ. ެއއީ ވަކިބައެެކވެ.( އަިދ ބައެްއ 
 الّلهސޫފި ެއއަށް  نعمއެވެ. އަދި އަނެއްބަިއ  حرامން އެމީހުން ިހތުން )އެތަކެއްޗަްށ ސަާވރުވެ އޭގެމަީތ ބަރުއުުފލާހެދު

އަށް ދިއުމެއްެވސް ނުވެެއވެ.  حجّގެނަންފުޅުގަތުމެއް ނުވެއެވެ. )އެއީ ބުދަްށ ކަތިެލވޭ ތަކެްއޗެެވ.( ނުވަތަ އޭގެމަތީ 
ެގ  الّلهށް ުކރިކަންކަމެވެ.( ެއއީ އަ خيالކަމުން އެމީހުންެގ  جاهل)މިހުރިހާ ކަމަކާއި ނަންތަަކކީ ހަަމ އެމީހުންެގ 

އެްއ ުކރެއްވީެއއްނޫނެވެ.(  حكمރަސްކަންފުޅަށް ދޮުގހަދަންވެގެންނެވެ. )އެހެީނ އެަކލާނެގ މިއިން އެްއވެްސ 
އަދި އެމީހުްނ   (139)ދެއްވާނެތެވެ.   جزاءއެމީހުން އެޮދގުކުާރ ކަންަތއްތަކަށް ިނކަންހުެރ ެއކަލާނެގ އެީމހުންނަށް 

مشرك ނޑުގައިވާަތެކތި އެީއ އަހުރެމެންެގ ިފރިހެނުންނަްށ  نعمްނ ބުންެޏވެ. ިމ  يعنى: ެވގެންާވ  خاصّސޫފީެގ ބަ
ނޑުގައިވާތަކެތީގެ ުމރާދަކީ ިކރާއި ދެްނ  حرامއެއްޗެކެވެ. އަިދ އަުހރެމެންގެ އަނބީންނަށް  ވެގެންެވއެވެ. )ބަ

ނޑުއޮތް ދަރިއެވެ. ދެންވެސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ަތެކއްޗެވެ. މިއީ  ން އެމީހުންެގ  مشركޒަމާނުގައި  جاهليةބަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމަުލގެ ވައްަތރެކެވެ. އޭެގ ކިރުެފލުން އެހެންމީ طاُغوتބުދުތަކާއި ދެންވެސް  ހުންނަްށ އަށް ކަ
َرةހުއްދަނުވާނެއެވެ. އެީއ  ޭއ ކިާޔ ވައްަތރެވެ. އޭިތ ފާަހގަކުރުމަްށ ކަންފަތްހުންނާނީ ޮތރުފާފައެވެ.( ދެންފަެހ  َبِحيـْ

ނޑުގައި އޮތްދަިރ މަރުވެފަިއވާނަމަ ޭއގަިއ އަންހެނުްނވެސް  ވާނެއެވެ. ަބއިވެިރވާނެއެވެ. ިނކަންހުެރ  شريكއޭގެބަ
ކަމާިއ  جاهلއެއްނެިތ  علمއެއްވެްސ އެނގުެމއް   (140)ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.  الّلهތަކަށް އެމީހުންގެ އެދޮގު ސިފަުކރުން

އަްށ  الّله ، ރިޒުގު حاللދެއްިވ  الّلهމޮޔަކަމުގެސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިްނ ތިމާމެން މަރައި އަިދ އެމީހުންނަށް 
 حرامދެއްވި ރިޒުގު  الّلهކޮށްހެދިމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ެގއްިލ ހަލާުކވެއްޖެއެވެ. )އެީމހުން  حرامދޮގުހެދުމުގެ ގޮތުން 

ކުރުމެވެ. އަދިވެްސ  حرامކުރުމެއްކަމުގަިއީވ އެމީހުްނ ޖަމަލުެގ ވައްަތރުތަކެްއ ެއކި ަނންނަމުގައި އެކިީމހުންނަށް 
ީމުހން މަގުފުރެދުނީއެވެ. އަދި ތެދުމަުގލިބުނުބަޔަކުކަުމގަިއ އެބާވަތުގެ ަބއެްއ ކަންތަކެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ ެއގޮތުން އެ

ނޑުފަދަ ވެޔޮތައް އުފުލާަފިއާވ  (141)އެމީހުން ނުވިއެވެ.  ދަނޑިޔާ މުޑިފަދަތަކެތީން މޭބިސްކަދުރު ވެޮޔގަ
ގެ މޭވާާއިއ ބަގީޗާތަކާއި އަދި އެގޮތަްށ ވެޔޮ އުފުލާފައިނުާވ ބަގީޗާތަްއެވސް ހެއްދެވީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ. އަދި އޭ 

ތަކެތީގެ ރަަހ ތަފާތުެވގެންާވ ކަދުުރރުކާިއ ެއކިބާވަތުެގ ަދނޑުގޮވާމާއި އަިދ ޒައިތޫނިަގހާިއ އަންާނރުގަސްވެްސ 
ހެއްދެވީހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. ޭއގަިއ ަރހަޔާިއ ސިފައިެގގޮތުްނ އެްއވަުރ މޭވާާޔއި ސިފަ ތަފާތުވެފަިއ ރަަހ އެްއގޮްތ 

އެއްގޮްތވެގެންވާތަކެިތެވސްވެއެވެ. މިހުިރހާ ބާވަެތއްގެ މޭާވޔާ ގޮވާުމެގ  އަދި ރަހަތަފާތުވެަފއި ސިފައިގާ 
ނޑާދުވަހު ޭއގެ  !ވައްތަރުެވއެވެ. އެމޭވާތަކާިއ އޮްއޓަރުްނ ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއަހދާށެވެ ނޑުކަ  حقّއަދި ޭމވާޔާިއ ދަ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

ެގ  َصاعނުވަަތ ތިންސަތޭަކ  َوْسقُސް އެީއ ފަ !)އެބަހީ: އެއިްނ ޒަކާތްދޭންޖެޭހ އެއްަޗކުން ޒަާކތްދޭށެވެ !އަދާކުރާށެވެ 
މިންވަރަށް ުހރެއްޖެއްާޔ ޒަކާތަށް ދިހަބަިއކުޅައެއްބައި ުނވަތަ ދިހަބައިކުޅަ ެއއްބައިގެ ދެަބއިކުޅަ އެއްބަެއވެ. ީމެގ 

فقه  الّلهކުރާމީހުންނަށް  إسرافހަމަކަށަަވރުން  !ނުުކރާށެވެ  إسراف ފޮތްތަކުގައި ރަނގަޅަށްވެެއވެ.(އަދި تفصيل

 ބިވެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ.ލޯ

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ިސޫފީގައިެވއެވެ. نـََعمއަދ       =  ތަކެިތ އުުފލާ ބޮޑެތިޖަނަވާާރއި ކުިދ

 ޖަނަވާރު.  = .ެކަލޭމެްނ ަކއިހަދާށެވ!       = ކަލޭމެނަްށ ދެއްިވ ރިޒުގުން. الّله  

   =  ްނުވާށެވެ. تبعއަދި ަކލޭމެނ!       = ފިޔަވަޅުތަކާއި.  އާގެ  شيطان     = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެސޮުރ އެީއ ަކލޭމެނަށްވާ.      = ތެރިއެެކވެ.  عداوةވެގެްނވާ  بيانތެރިކަްނ  عداوة

          =).ެއަށްޖޯޑު )އެަކލާނެގ ހެއްދެިވއެވ        = ُބަކަީރގެ ދޭތި.  َضأن

 އެވެ.(  زوجއެކެވެ.( )ފިރިހެްނ އެްއޗާއި އަންހެންއެތި ެއއީ ދެ  َزوجُ)ދެއެތިންކުރެ ކޮންމެެއއްޗަީކ    

     =  ިއެކެވެ. زوجބަކަރީގެ ދޭތި )އެކަލާނގެ ހެއްދެވިެއވެ.( ކޮންމެއެއްޗަކީ  َمْعزُއަދ  =  ޭرسولالّله)އ 

 حرامއެކަލާނގެ  =   ފިރިހެން ދޭތިހެއްޔެވެ؟ =  ! ( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ

   ކުރެއްވީ.  = ( حرامނުވަތަ އަންހެންދޭތިހެްއޔެވެ؟ )ީކުރެއްވ         =   ނުވަަތ

 .؟އެ ެއކުލެވުުނ ތަކެތިެހއްޔެވެ       =  ެގައި. رَِحمُއަްނހެންދޭތީގ      =  ަކލޭމެްނ

رُނިކަން ދެނެތިބެގެން ައހުރެންނަްށ    ! ދީބަލާށެވެ َخبـَ       =  ކަލޭމެންަނީކ

 ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ.        =  ިގެ ތެރެއިން ދޭތި. َجَملُއަދ        = 

 އަދި ެގރީގެެތރެއިން ދޭތި.  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !  =  ެ؟ފިރިހެންދޭތިެހއްޔެވ   

  ކުރެއްވީ. حرامއެކަލާނެގ  =  = ނުވަތަ އަންހެންދޭތި ހެއްެޔވެ؟        =  

   ނުވަތަ ެއ އެުކލެވިގެްނވީ އެިތހެއްެޔވެ؟       =  ަގއި. رَِحمُއަންހެްނ ދޭތީެގ      
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  =   ްވެ ހެކިވާންތިބީހެއްޔެވެ؟  َحاِضرُނުވަތަ ކަލޭމެނ      = ކަލޭމެނަށް  الّله

  ުކރެއްިވހިނދު. أمرުކރެއްިވހިނދު /  وصّيةއެގޮތަށް     =  އަނިާޔވެރިކަްނ ބޮޑީ ަފހެކާކުެހއްޔެވެ؟ 

        = ގެމައްޗަްށ އުފައްދަިއގަތްމީހަކަށްވުރެ.  الّله    =  ދޮގެއް. )އެއަްށވުރެޮބުޑ

  އަނިޔާވެރިައކުނުވެެއވެ.(     = .ްމީސްތަުކން މަގުފުެރއްދުމަށ      =  ެއއްެވްސ

    އެނގުމަކާއިނުލައި.    =  ްތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ. الّلهހަމަކަށަވަރުނ     

 =  .ްއަނިޔާވެިރ ބަޔަކަށ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ސޫފީގެތެރޭގައި ތަކެތި އުފުލާ ބޮޑެތި ެއއްޗެއްާސއި، އެއްޗެތި ނުއުފުާލ ކުދި އެްއޗެތިވެެއވެ.   نـََعم އަދި  (142)
ކަލޭމެނަށް ދެއްިވ  الّلهގެިރ ފަދަ ތަެކއްޗެވެ. ކުދިތަކެއްޗަކީ ަބކަރިެއވެ. ފަހެ  ، ބޮޑެތިތަެކއްޗަކީ ޖަަމލު)ބަރުއުފުލާ 

( !)އެބަހީ އެޮސރު އަންާގގޮތަށް ނުހަދާށެވެ !ނުވާށެވެ تبعއާގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި  شيطانއަދި  !ރިޒުގުން ކަލޭމެން ކާެށވެ
 އެކެވެ.  عدوّތެރިކަން ަބޔާންވެ ފައުޅުވެގެްނވާ  عداوة ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ ކަލޭމެންނަށް އެސޮރުގެ 

 َضأنއެަކލާނގެ ެހއްދެވިއެވެ. ެއއީ ބާވަތެއް  ދެންފަހެ )މި ބަރުއުފުލާ ޖަަނވާރާއި ކުދި ޖަނަވާުރގެ( އަށް (143)

އެއްޗާިއ  އެކެވެ. އަންހެން زوجބަކަރީގެ ދެއެްއޗެވެ. )އަންހެން ެއއްޗާއި ިފރިހެން އެްއޗެެވ. ކޮންމެ އެއްޗަކީ 
ބަކަރީގެ ދެއެއްޗެއް އެކަލާނެގ ހެއްދެިވއެވެ. އެީއ  َمْعزُއެވެ.( އަދި  زوجފިރިހެން އެއްާޗއި ދޭތި އެއީ ދެޖޯޑެވެ. ދެ 

الّلهއެވެ. )އޭ  زوجين حرام !ންނަށް( ވިދާޅުވާށެވެ مشرك( ކަޭލގެފާނު )އެޖާހިުލ !އެވެ رسول  ކުރެއްީވ މީެގ  الّله
ކުރެްއީވ  حرامނުވަތަ ެއކަލާނގެ  ؟ކުރެއްވީ ދެައންހެން އެތިހެއްެޔވެ حرامނުވަތަ އެކަލާނގެ  ؟ދެފިރިހެން އެތިހެްއޔެވެ

ަގއިާވ އެތިެހއްޔެވެ؟ ަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ ިނކަން އެނގިތިބެެގްނ  رَِحمُދެއަންހެންއެތީެގ 
ކަށް ޖަވާބުދިނަްސ އެމީހުންެގ ބަސް ޮދގުވާނެއެެވ. ދީބަލާށެވެ. އެމީހުްނ ކޮންމެ ގޮތަ خبرތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޖަވާބުީދ 

ކަމުގައި ނިންމީ ކީްއވެޯތ  حرامނުކުރައްވައޭ ބުނެފިނަމަ އޭގެެތރެއިން ބައެއްަތކެތި ަބއެއްމީހުނަށް އެމީހުން  الّلهحرام
حرامއެހޭނެއެވެ. އަދި  ހޭނެއެެވ. ކުެރއްވިްއޔޭ ބުނެފިނަމަ އެީމހުން އެތަކެތީްނ ކަިއހަދަނީ ކީްއވެތޯ އެ الّله

 އެވެ.  دعوىباطلދެގޮތުންވެސް އެމީހުްނގެ 

ގެެތރެއިްނ ދެއެިތ )ފިިރހެން އެއްޗާިއ އަްނހެންއެތި( އެކަލާނެގ ހެއްދެިވއެވެ. އަިދ  جملއަދި  (144)
الّله އެވެ. )އޭ زوجގެރީގެެތރެއިންވެސް ދޭިތ އެކަލާނގެ ެހއްދެވިއެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ެދ  ( !އެވެ رسول

ކުރެއްީވ އަންހެްނ  حرامނުވަތަ ެއކަލާނެގ  ؟ކުރެއްވީ ިފރިހެން ޭދތިހެއްޔެވެ حرامއެަކލާނގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ 
އެަބީހ  ؟ގައި އެުކލެވިގެންވާ ަތކެތިހެއްެޔވެ رَِحمُކުރެއްވީ އަންހެންދޭީތގެ  حرامދޭތިހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެކަލާނގެ 
ނޑުގަިއ އޮތްަދރިހެއްޔެ  ކުރެްއވިހިނުދ ކަލޭެމްނ  وصّيةުކރައްާވ  أمرއެކަމަށް ކަލޭމެނަށް  الّلهވެ؟ ުނވަތަ އެތަކެތީގެ ބަ

 )ިމއިން ެއއްވެސްކަެމއްވީއެްއ ނޫނެވެ. ހަމަ ހުސްޮދގެވެ. ފަެހ މީސްތަކުން  ؟ެވ ހެިކވާން ތިީބހެއްޔެވެ  حاضرއެތާ 
ގެމަްއޗަށް ބޮޑުދޮގެްއ ހެދިމީަހކަށްވުެރ ވަކިްނ އަނިޔާެވރިކަްނ ބޮޑީކާކުހެްއޔެެވ؟  الّلهމަގުފުރެއްދުމަށްޓަކަިއ 

 ތެދުމަގުނުދައްކަާވހުއްޓެވެ. الّله)އެއަށްވުެރ ބޮޑު އަނިާޔވެރިައކު ނުެވއެވެ.( ހަމަކަަށވަރުން ައނިޔާވެރިބަޔަކަްށ 
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ޭ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ !    =  .ެތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންަނވަމެވ

          =  ގެެތރެއިން. وحىތިމަންކަލޭގެފާނަްށ އިްއވެޭވ   = َنعمކުރެވިަފއިާވ އެއްެޗއް )  حرام 

 ކުރެިވގެންާވ އެއްެޗއް( حرامސޫފީގެތެރެއިން        =   .ްކާމީހަުކ ކެއުމަށ   

  .ީއެއެއްޗެއް ެވއްޖެއްޔާމެނުވ   =  ީحرامމަސްެކއުން ގައި شريعةމުޅައެއްޗެއްކަމުގައި. )އެބަހ  

  ގޮތަކަށް މަުރވެފައިވާ އެތި(      = )ީުނވަތަ އޮހޮޭރލެއި. )މެނުވ          =  ނުވަަތ

 އޫރުމަްސ )މެނުވީ(     =( .ެَمْعَنوىފަެހ ހަމަކަަށވަުރން އެީއ ނަޖިެހވ ).ެގޮތުްނ ނަޖިހެވ    

   =  ަކަމުގައިވާ ަތކެއްޗެވެ. ِفْسقُނުވަތ        =  ްނޫން ފަރާތަކަްށ  الّلهއެެއއްޗެއ

ނޑުހައިވެ.( =    ކަތިލެވުނު.  ކޮްނމެހެންގޮތެްއ ނެތިއްޖެމީހާ.  ފަހެ)ބަ        =

ނޑުހައިހޫުނ ފިުލވައިލަްނ ހަަމ ިކރިާޔ  عداوةދެކޮޅުވެރިކަމެއްނެިތ  ތެރިކަމެއްނެތި. )އެއިްނ މުރާުދކުރެވެީނ ބަ
  ކޮށްލެވިދާނެެއވެ. ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ.( ފުދޭވަރަށް އެިތކޮޅެއް ެކއުމުގެ ވާހަަކއެވެ.އެދެގޮތުްނ އެތިކޮޅެްއބޭނުން

   =  އެއީ. َربّފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ       =  ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސާވ

 ދެއްވުން ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  رحمة        = ިވީމީހުންގެމައްޗަށް. يهودىއަދ   

 ކުރެްއވީމެވެ.َحَرامތިމަންރަސްކަލާނެގ  =      =  جملނިޔަފަތީގެ ެވރި ކޮންމެެއއްޗެއް. އެީއ 

 ދޫންޏެވެ. نـََعاَمةއާއި       = .ްއަދި ގެރިާޔ ބަކަީރގެ ތެެރއިނ     = 

 ުކރެއްވީމެވެ. حرامތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ      =.ީއެދޭީތގެވެްސ ސަރުބ    

   = .ީއުުފލި އެއްޗެއްމެނުވ     =  އެދޭތީެގ ބުރިކަިށ )އެބަީހ ބުިރކަށީގަިއ ތަތްލާފަިއާވ

 ސަރުބީމެނުވީއެވެ.(       = ).ިނޑުގައި )ނުވަތަ އެތެެރހަށީގެ ސާމާނުަގއ  ނުވަތަ ޮގހޮުރގަ    

      = )ނުވަތަ ކަށީަގއިއެކުވެފަިއވާ )ަސރުބީމެނުީވ         =  އެޖަޒާ ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އެމީހުންނަށް ދެއްވީ.   =  .ެއެމީހުންގެ ދެކޮޅުވެިރކަުމންނެވ          =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ތެދުވެިރ ފަރާތެވެ.   = .ާއަދި އެީމހުން ަކލޭގެފާނު ދޮގުކޮށްިފއްޔ    
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 ! ފަހެ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   =  އެއީ. َربّކަލޭމެންެގ         =  ެގ  رحمةތަނަވަްސ

   ވެރިކަލާނގެއެވެ.    =  ިއަނބުރާ ރައްދުނުވެވޭ ހުއްޓެވެ. عذابއަދި އެކަލާނގެ ކޯފާގެބާރާއ 

       = ُންގެކިބައިން ނުަބއިނުލަފާ ފާފަެވރިންގެ ކިަބއިން.  ُمْجرِم 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

މުޅަތަކެއްޗާިއ އޮހޮރޭ ލެޔާިއ ޫއރުމަހާއިމެނުވީ )މަސްކެއުްނ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ  (145)
ވެގެްނަވނިކޮށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑަިއ ނުގަންނަވަމެވެ.  َحَرامއެއްޗެއްެގ މަސް( ކާީމހެއްެގ މަްއޗަށް  حالل

َرةކޮށްގެން ިތޔައުޅޭ  حرامން އަމިްއލައަށް  مشرك)ކަލޭމެން  އާިއ މިބާވަްތ ބާވަތުެގ  وصيلةއާިއ  َسائَِبةއާއި  َبِحيـْ
 حراوގެތެރޭަގއި  وحىނަންތައް ކިޔައިގެން ިތޔައުޅޭ އެްއވެސް އެްއޗެއް( ތިަމންކަލޭގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ 

ީކ އެބަީހ މުޅަތަކެއްޗާިއ ޮއހޮޭރ ެލޔާިއ އޫރުަމހަީކ ހަަމ ވެގެންވަނިކޮްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުދެކެމެވެ. ަފހެ އެތަކެއްޗަ 
ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވި ބުދަކަށް ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެްސ ފަރާތަކަށް ކަިތލެވިފަިއާވ  الّلوއެވެ. ނަޖިހެވެ. އަދި  رِْجسُ

ތަކެތީްނ  ުކރެއްވި  حرام الّلهީހ ވެއްޖެމީހާ އެަތކެތީން އެބަ َمْجُبورُއެވެ. ދެންފަެހ )ކާނެއެްއޗެްއ ނެތި(  حرامތަކެތިވެސް 
ކިރިޔާ ފުޭދވަރަްށ ބޭނުންކޮށްލިޔަްސ މައްސަަލއެއްނެތެވެ. ުހއްދައެވެ. މަޖާކުރަްނ ހައްދުަފހަނަޅާވަރަށް ގިނައިްނ 

ުކރެވެއެވެ.( އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުްނ  أّميدކުރެއްވުން  عفوء الّلهކެއުމަކާއި ުނލައެވެ. )އެފަދަ މިންވަުރ އޭނާެގ ކިބައިްނ 
 ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  َربّކަލޭގެފާނުންގެ 

ކުރެއްވީެމވެ. )އެއިްނ  حرامންގެމައްޗަށް  يهودىއަދި ނިޔަފަތިހުިރ ކޮންމެއެއްެޗއް ތިމަންރަްސކަލާނގެ (146)
ން ވިދާޅުވެއެވެ.( އަިދ  مفّسرގިނިާކމާދޫނިކަމުގައި  يعنىދޫިނ  نـََعاَمةއާއި  جملމުރާދުކުރެވެީނ 

ގެރިބަކަީރގެތެރެއިްނވެސް އެތަކެީތގެ ބުިރކަށީގައްާޔއި ޮގހޮރުަގނޑުގައްޔާއި އަދި ކަށްާޓއި އެުކވެފައިވާ ަސރުބީމެުނީވ 
އެީމހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ  جزاءުކރެއްވީމެވެ. ެއ  حرامސަރުބީވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ 

 خبرދެއްވީ އެީމހުންގެ ދެކޮޅުެވރިކަމާިއ ނުކިޔަމަންތެރިކަމުންނެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއީ މިޭދ 

 ތަކުގައި ތެދުެވރިެވވޮޑިގެންވާ ަކލަކީމެވެ. 

އެީއ رب އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނު ދޮުގކޮށްފިއްޔާވެްސ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ކަލޭމެންެގ  !(އެވެ الل رسول އޭ) (147)
ކުށްެވރިންގެ ކިބައިްނ رلرم  ނުބައި َعَذابގެ ެވރި ަކލާނގެއެވެ. އަދި އެކަމަކު ެއކަލާނގެ ކޯފާއާއި  رمحةތަނަވަސް 

  އަނބުރާ ރައްދު ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ެ
ެ  
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ކުރި މީހުން ިނކަންހުރެ ބުނާނެެއވެ. شريك        =الّله 

 އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ.          =  އަހުރެމެންވެސް އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންިވޔަްސ

  ނުކުރީހެވެ. شريك       =  ްނުކުރީހެވެ. حرامއަދި އަހުރެމެން ެއއްވެސްެއއްޗެއ 

    = .ެއެފަދައިންނެވ        =  .ީއެމީހުންގެުކރީެގ މީހުންވެްސ ދޮުގހެދ 

     = .ްއެމީހުން ރަަހލިބިގެންފުމަށް ދާންދެނ     =  .ެތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާގ  =  ޭއ(

  ! ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله        =  ްعلمކަލޭމެންގެ އަތުގައި އެްއވެސ 

 دليلކުރުން ހުއްދަވާނެކަުމގެ ެއއްވެްސ  حرامކުރުމާިއ ތަެކތި  شريكއެއްވޭެހއްޔެވެ؟ އެބަީހ ކަލޭމެންތިަޔ 

 އެއްވޭެހއްޔެވެ؟       =  .ްފަހެ އެއެްއޗެއް )ޮއތިއްޔާ( ކަލޭމެން އަހުރެމެންނަށް ެނރެދޭނ  

  =  ްވާކަމުގައި ނުވެެއވެ.  تبعކަލޭމެނ     =.ީހަމަ ހީއަކަށް މެނުވ     =  އަިދ

  ކަލޭމެން ނުވެެއވެ.     = ކޮށް ލަފާކޮށް ހީކުާރ ބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީ.  خيال    

   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ        = އަށެވެ. الّلهވަނީ ހަމަ  دليلއަށް ފޯރާވަުރގެ ބަރާަބރު  ُمراد 

    = .ަަފހެ އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިނަމ         = ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެްނ

  އެންމެންނަށް ތެދުމަގުދައްކަވައިީފހެވެ.   = .ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!    =  ކަލޭމެންެގ ހެކިްނ

  !އަވަހަްށ ގެންނާށެވެ    =  .ޭއެމީހުން ހެކިދޭނ       =  ހަމަކަަށވަުރްނ

  ކަމުގައި. الّلهކުރެއްވީ  حرام)ކަލޭމެންގެމައްޗަށް( އެަތކެތި    =  .ްފަހެ އެމީހުން ހެކިދިނަސ  

      = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާއެުކ ހެކިެވަވޑައި ނުގަންނަވާށެވ!         =  ިއަދ

  ! ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއެމީހުންގެ އަމިއްަލ އެދުމާއި          =  އެމީުހްނ

   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަްއ ދޮގުުކރި.   =  ުނވާ.  إيمانއަިދ އެމީހުްނ    =  

  . حالއަިދ އެމީހުންާވ  =   ދުވަހަށް. آخرة        = شريكާއ  َربّއެމީހުްނެގ 

 ! ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ =   ކުރާކަމުގައި.   = ެކަލޭމެން އަންނާށެވ !    = 

 ނަމެވެ.އްވާތިމަންކަލޭގެފާނު ކިޔަަވއިދެ       =  ެحرامކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  ربّކަލޭމެންގ 
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  ކުރެއްވިތަކެތި.        =  ްނުކުރާށެވެ. شريكއެކަލާނެގ އާއި އެކަްއޗަކާވެސް ަކލޭމެނ! 

            =  ްތެރިވާށެވެ. إحسانއަދި މައިންބަފައިންނަށ!         = އަދި ކަލޭެމްނ

 (!)ިދރިތިއްބާ ވަޅުވެސް ުނލާެށވެ !ކަލޭމެންގެ ދަރިން ނުަމރާށެވެ    = ވެދާނެކަމަށް. فقير   

   =  ދެއްާވހުށީމެވެ.ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ރިޒުުގ      = .ިއަދި އެކުދީ ންނަށާއ  

   = .ެ1އަދި ަކލޭމެން ގާތްނުވާށެވ      =ކަންތައްތަކާއި. فاِحش       =  

 އޭގެތެރެއިްނ ފާޅުވާކަންތަކަށް.    =  ިއަދި ފަުއޅުނުވެ ވަންހަނާެވގެންާވ ކަންތަކަށާއ     

 = ެ(!އެއް ނުމަރާށެވެ نفس)ެއއްވެްސ  !އަދި ކަލޭމެން ީމހުން ނުމަރާެށވ     =  ެنفسއ 

  ތެރިުކރެއްވި. حرمة الّلهއެއް    = ّލައިގެްނ މެނުވީ(އަކާިއ  حقّންމެނުވީ. ) حق      

   = .ެއެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަމުރުުކރައްވަީނ އެފަދައިްނނެވ     =  ކަލޭމެން ބުއްދިކޮްށ

 ަގއި. أّميدވިސްނާހެދުމުގެ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އަހުރެމެްނވެްސ އަިދ  الّلهުކރިމީހުްނ ނިކަންުހރެ ބުނާނެެއވެ.  شريك)އަދި(   (148)
ވެސް ުނކުރީެހވެ. )ޭއ  حرامނުކުރީެހވެ. އަދި އެްއވެްސ އެއްެޗއް  شريكއަށް  الّلهއަހުރެމެންެގ ކާބަފައިންިވޔަސް 

الّله ންގެ ކުރީގެ އިސްވެދިޔަ އެބާަވތުގެ މީހުންވެސް ދޮގުހެދީ އެފަދައިންނެވެ. )އެމީުހްނ  قريش( މި !އެވެ رسول
އެމީހުންަންށ  عذابނުކިޔަމަންތެރިވެ ޮދގުހެދުމުެގ ސަބަބުން( ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކޯފާ އެަބހީ 

ކުރާުކރުމާއި ތަކެިތ  شريك)ކަލޭމެން ތިަޔ  !އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. ކަޭލގެފާނު ނިކަން ވިދާޅުެވ ބަްއލަވާށެވެ
 دليل. އެހެންވެއްެޖއްޔާެއ ؟އެްއ ަކލޭމެންެގ އަތުަގއި އެަބއޮތްހެއްެޔވެ حّجةއެްއ  دليلކޮށްހެދުމުގެ( އެއްވެްސ  حرام

އެއް ނޯންނާނެއެވެ.(  دليل)އެފަދަ  1ނެރެދީ ބަލާށެވެ !އެއް ނިކަން އަުހރެމެންނަށް ގެނަސް ދީބަލާށެވެ حّجةއެއް އެ 
ވާބަޔަކުކަުމގަިއ މެނުވީުނވެއެވެ. އަިދ ހަަމ ލަާފކޮށް ދޮުގހީތައްުކރާބަޔަކުކަމުަގިއ  تبعހުްސ ީހއަކަްށ  ކަލޭމެންނީ ހަމަ 
ެގ  الّلهވަނީ ހަމަ  دليلބޭނުްނވާ މުރާދަށް ފޯާރވަރުެގ ތެދު  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  (149)  މެނުވީ ނުވެއެވެ.

ނަށް އެކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދައްަކވައިފީެހވެ. ންކަލޭމެްނ އެންމެ ގައެވެ. އަިދ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ  حضرة
 حرام)ކަލޭމެން ތިަޔ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   (150)  އެކަލާނެގ ދެއްވައިީފހެވެ.( توفيقވުމުގެ  واصل)ތެދުމަގަށް 

ބުނުމުގެމައްޗަްށ ެހކިދޭޭނ ކަމުގަިއ ތިޔަބުާނ  الّلهކުެރއްީވ  حرامކަމުގައި ިތޔަ ހަމަޖައްސާތަކެތި( އެތަކެިތ 
ދެންފަހެ އެމީހުންއައިސް ެހކިދިނަސް ކަޭލގެފާުނ  !ހެކިވެރިންތަެކއް ގެނައުމަށް ަކލޭމެން އަވަްސވެގަންނާށެވެ

نفسއަިދ )އެމީހުންގެ  !އެމީހުންނާއިއެކު އެކަމުގެމައްޗަށް ހެކިނުދެއްވާެށވެ އާއި އެބަހީ އެމީހުންެގ  هوى
( ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ޮދގުކުާރ މީހުްނެގ !ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ تبع އަމިއްލައެދުމާިއ ަކލޭގެފާނު 
ާއއި އެހެނިހެްނ ތަކެްއާޗިއ  ربّ ގެ  އަދި އެމީހުން އެީމހުން !ެވވަޑައި ނުގަންަނވާށެވެ تبعއަމިއްލައެދުާމ ކަޭލގެފާނު 

  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ تبعދުވަހަްށ އީމާންނުވާ ީމހުންގެ އަމިއްލަެއދުމާވެސް  آخرة حالކުރާ  شريك
الّله)އޭ  (151) އެބަީހ މިތިަބ ބުދަށް އަޅުކަންުކާރ  !ަކލޭމެން ައންނާށެވެ !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول

 !ަކލޭމެްނ އަންނާށެވެ  !ުކރެއްވިކަމަްށ ބުނާމީހުންނޭވެ حرام الّلهގެެތރެއިްނ ބައެއްަތކެިތ  جملއަދި ެގރިބަަކރި 
( ކަލޭމެްނ 1މެވެ. އެީއ )އްވާހުީށ ނަށް ކިަޔއިދެންުކރެއްިވ ކަންތަްއ ައހުރެްނ ަކލޭމެ حرامކަލޭމެނަްށ  َربّކަލޭމެންެގ 
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( އަދި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިަތިއ 2ކަެމކެވެ.( ) حرام)އެއީ  !ނުކުރާށެވެ شريكއާއި  الّلهއެކައްޗަކާިއވެސް 
( ދަރިންނަށް ކާންދޭން ުނލިިބ 3ވެގެންވެއެވެ.( ) حرامކޮށް ހިތުން )މައިންބަފައިންނަށް ނުބައި !ތެރިވާށެވެ إحسان

ނޑައެޅިގެްނ  حرام)ދަރިްނ މެރުމަީކ  !ވެދާނެީތ ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާެށވެ. فقيرކަލޭމެން  ކަމެކެވެ.( ކަ
ކަންތަކާއި ަކލޭމެްނ  فاحش( އަދި 4ދެއްވާހުށީމެވެ. ) ِرْزقށާއި އަދި ެއކުދިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ންނަކަލޭމެ

ކަމެކެވެ.( އޭގެތެެރއިން ޭބރަްށ ަފއުޅުވާ ކަންތަާކއި އަދި ަފއުޅުނުވެ ވަންހަނާވެގެްނާވ  حرام)އެީއ  !ގާތްނުވާށެވެ
 ންކަމަށެ ކޮށްގެން ޒިނޭކުރު إعالنކަންތަކާއެވެ. )ބައެއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ އެީއ ސިއްރުން ިޒނޭކުރުމާއި ފައުޅުގައި 

بالّصوابވެ.( އަިދ އެހެްނގޮތްގޮތަށްވެްސ ިކޔާފައިވެެއވެ.  أعلم ޙަރާްމ ކުެރއްިވ އެްއެވްސ هللا ( އަދި 5)  والّله
)ޙައްޤަކާިއ ލަިއގެން ެމރުމަީކ މަރަްށ މަުރ ހިފުން ަފަދ  !ނަފްސެއް ޙައްޤަާކިއ ލަިއގެްނ މެނުީވ ކަލޭމެްނ ނުމަރާށެވެ

އަމުުރކުރަށްާވ ައންގަވަނީ އެފަދައިންެނވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ ބުއްދިކޮްށ ަކލޭމެންނަށް هللا ކަންކަމުގައި ެމރުމެވެ.( 
 ފިކުރުކުރޭތޯެއވެ.

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ެ1އަިދ ކަލޭމެްނ ގާތްުނވާށެވ   = ކުދިންގެ މުދަާލއި. يتيم           

 އެންމެރަނގަޅުެވގެންވާ ގޮތަށްމެނުވީ. =       =  ާފުދެންދެން. تصّرفެވ  بالغއޭނ    

     = .ެ1އަިދ މިނުމާއި ކިރުްނ ފުރިހަމަޮކށް ހަމަުކރާށެވ      ވެރިކޮށް. عدل   

     =  ްއަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބުރަނުޖައްސަވަމެވެ.  نفسއެއްވެސ     =  ެنفسއ 

 އަކަށް ތަނަވަްސވެ ކުޅަދާނަވާަވރަކަށްމެނުވީ.      =  .ާެއއްކުރަްނޏާ.  حكمއަދި ަކލޭމެން ބަެހއް ބުނެފިއްޔ

      =  ް1ެވރިވާށެވެ. عدلފަހެ ކަލޭމެނ          =  ެއަކީ( ގާތްމީހެްއެގ  حكم)އ

 އެއް ކަމުގައިިވޔަސް. حكمމައްޗަށްވާ        =   ި1ފުއްދާށެވެ. عهدގެ  الّلهއަދ    

    = .ެއެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަުމރުކުރަްއވަނީ އެަފދައިންނެވ      =  ކަލޭމެްނ

  ލިބިގަނޭތޯ.  نصيحةކޮށް  ِذْكر    = .ެއަިދ މިީއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ މަެގވ     =

  . حالސީދާވެގެންވާ     =  ްވާށެވެ تبعފަހެ އެމަާގއި ަކޭލމެނ !        =  އަިދ

  !ނުވާށެވެ تبعކަލޭމެން )އެހެން( މަގުތަާކއި       =  ފަެހ ޭއރުްނ ކަލޭމެންނާިއގެްނ

 އެކަލާނގެމަގު ފިަޔވައި ބައިަބއިވެދާނެއެވެ.        =  އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް އަުމރުކުަރއްވަީނ

  އެފަދައިންނެވެ.      = ޯވެރިވޭތޯ. تقوى ، ކަލޭމެްނ ބިރުވެތިވޭތ    =  ދެްނ
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  ވަޙީކުރެްއވިއެވެ.(އެކަލާނގެ )         = الّسالم) موسى ( އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه

 ދެއްވީމެވެ.( توراةފޮތްދެއްވީމެވެ. )   = ( ްنعمةހަމަ ފުިރހަމަކޮށ )ްފުރިހަމަކުރެްއވުމަށ      

    =  ިހެޔޮކަންތައްތަުކގެ ަމއްޗަށް.އެކަޭލގެފާނު ުކރެްއވ       =  އަިދ ުހރިހާއެްއެޗްއ

 ކޮށްދެއްވުމަށް.  تفصيل      =  ިއެއްެގގޮތުން.  رحمةއަިދ ތެދުމަގާއ        

     =  ެގައެވެ. ތެުދކުރޭތޯ. أّميدއާއި ަބއްދަލުވުުމގެ  ربّއެމީހުން އެމީހުންގ   
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް މެނުވީެއވެ. )ރަނގަޅުގޮތެްއެގ !ންގެ މުދަާލއި ަކލޭމެން ގާތްނުވާެށވެ. يتيم( 6އަދި ) (152)
މަތީން އެމުދަލާއި ގާތްވުމަކީ އެމުދާ ބަަލހައްޓާ ިދރުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުެމވެ. އަދި ަބލަހައްާޓ މީހާއަީކ 

އެއްަނމަ އޭނާގެ މަސައްކަުތގެ އުޫޖރައަކަށް ކިރިާޔވާވަުރެގ  فقيرމުއްސަންޖެއްނަމަ އެމުދަލުން ބޭނުން ނުުކރުމެވެ. 
ެވ  بالغމަދުއެތިކޮޅެއްނޫނީ ބޭނުން ނުުކރުމެވެ. އެހެްނ އެއްެވސްގޮތަުކން އެމުދަލާިއ ގާތްުނވުމެވެ.( ެއީއ އެކުއްާޖ 

 1ބަރުުކރާށެވެ ވެރިގޮތަށް ުފރިހަމަކޮށް ަބރާ عدل( އަދި މިނެކިަރންޏާ 7ތަންދޮރު އެނގޭހިސާބަްށ ދާންދެނެވެ. )
ެއއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  تكليفއަކަށް ނުއުފުޭލވަުރގެ  نفسކަމެެކވެ.( އަދި އެއްވެްސ  حرام)އެޔާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ 
ން ވިދާޅުވަނީ މިނެކިރުމުގައި ތިމާއަށް ބެލެންުހރިަވރަކަްށ  مفّسرގެ މާނަކަމުގައި  عبارةނުޖައްސަވަމެވެ. )މި 

ްނ  إختيارވެދާނެކަމަށެވެ. ބޭ  عفوދެން ެއއިން އުނިވުމެްއ ފެނުނަސް އެކަމެއް ހެދުމަށްފަހު  ކޮށް އިސީދާަާބަލަ
 حكم( ތިމާގެ ގާތްމީހަކަްށ ުބނަންޖެހުނު ބަހެއްނަމަވެްސ ބަހެްއ ބުނަންޏާ އަދ8ިހިނގިކަމެއް ކަމުގައިވަްނޏާއެވެ.( )

 حرامވުމަީކ  خالفމިކަންކަާމ ) !ަކލޭމެން ފުއްދާށެވެ عهدެގ  الّله( އަދި 9) !ވެރިވާެށވެ عدلއެއްކުރަްނޏާ 

 نصيحةާއއި  وعظކޮށް  ِذكرކަންކަމެވެ.( އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ އަމުުރކުރަްއވަނީ އެފަދަިއންނެވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ 

 ލިބިގަނޭތޯއެވެ. 

( ހަމަކަށަވަރުްނ މިބަޔާންވެދިަޔއީ ތިމަންރަްސަކލާނގެ ސީދާމަެގވެ. )ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ 11އަދި ) (153)
ައިދ  !ވާށެވެ تبع( ފަހެ އެހެްނވެ ކަލޭމެން އެމަގާއި والّلهأعلمސީދާމަގެވެ. މިދެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައިވެެއވެ. 

ވެއްޖެއްޔާ( އެކަލާނގެ ަމގުްނ  تبعއެބަހީ ެއެހނިހެން މަގުތަކާއި ފަހެ ޭއރުން ) !ނުވާށެވެ تبعއެހެނިހެން މަގުތަކާިއ 
ކަލޭމެން ވަކިަވކިވެ ބައިބައި ވެދާނެއެވެ. އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަމުރުކުރަްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ. އެއީ ކަލޭެމްނ 

 ވެރިވޭތޯއެވެ. ބިުރވެތިވޭތޯެއވެ.  تقوى

 توراة( އަށް ފޮތްދެްއވީމެވެ. عليهالّسالم) موسىހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ުކރެްއވިއެވެ. َوِحى ދެން  (154)

ފުރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުުކރެއްވި ގިނަގުނަ ެހޔޮކަންތައްތަކުެގ  نعمةދެއްވީމެވެ. އެއީ އެަކލާނގެ 
ކަންަތއްތަކެއް ުފރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ. / މުނާސަބަތުގައެވެ. )ނުވަތަ އެަކލޭގެފާނަށް އެފޮތް ބާވަިއލެއްީވ ހުރިާހ ހެޔޮ

والّلهގެ މާނަކުރެވިފައިެވއެވެ.  عبارةފުރިހަމަކުރެއްވުމަެށވެ. މިހުރިާހ ގޮތަކަށްވެސް އެ  نعمةތެރިންނަށް  إحسانނުވަތަ 
بالّصواب ކަމެއްެގ ހުރިހާ دينىގެގޮތުންނެވެ.  تفصيل( ދެން އެއަންގަވަނީ އެފޮތް ބާވަިއލެއްވީ ހުިރހާކަމެއްގެ أعلم

އާއި އެމީުހްނ  ربّއެއްކަމުގައެވެ. އެއީ އެމީހުންެގ  رحمةކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި ތެދުމަެގއްކަމުގަްއޔާއި އަދި  تفصيل
 ބައްދަލުވާނެކަމަށް ތެދުކޮްށ އީމާންވުމަށެވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ައކީ( ފޮތެކެވެ. قرآنއަދި މިީއ )މިކީރިިތ   =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެޮފްތ

 ބާވައިލެްއވި.  = ލެއްވިގެންވާ.  بركاة    =  ާވާށެވެ تبعފަހެ ކަލޭމެން އެފޮތ!    =  އަިދ

  1ވެިރވާށެވެ تقوى !ބިރުވެތިވާށެވެ      =   ްލައްވައިތޯ. رحمةަކލޭމެނަށ     = 

 ބާވައިލެްއީވ ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ.( قرآنއެއީ ަކލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ. )އެަބހީ      = 

 ފޮތް ބާވައިެލއްވުނުކަން ކަށަވަރީ.    =  ެنصارىންނާ  يهودىއެއްގެމަްއޗަށެވެ. )އެީއ  جماعةދ 

  އިންނެވެ.(   =  .ްއަުހރެމެންގެކުރިނ      =  .ީއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންވ  

     =  .ްއެމީހުންެގ )އެފޮތް( ކިެޔވުމުން / ކިޔަވައިދިުނމުނ     =  ްނޑައެޅިގެނ  غافلކަ

 ވެގެންނެވެ.       = .ެނުވަތަ ކަލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކައެވ          =   ހަމަކަށަވަރުްނ

 އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ާބވައިެލއްވުނުނަމަ.  = .ްޮފތ         =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 އެވެ. يقينއެމީހުންނަށްވުެރ ބޮޑަށް އަުހރެމެން ތެދުމަުގގައިވާނެކަްނ        =   ފަެހ

 ވިެއވެ.( دليلބަހުން ފޮތްާބވައިލެްއވުންކަމުގަިއ އެ  عربއައެވެ. ) دليلހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަށް      

 ން. حضرةެގ  ربّކަލޭމެްނގެ   =        =   ެއއްގެގޮތުންެނވެ. رحمةއަދި ެއީއ ތެދުމަގާިއ   

   ފަހެ އަނިޔާވެިރކަން ބޮޑީ ކާކުެހއްޔެވެ؟         = ގެ އާޔަތްތަްއ  الّله

 ދޮގުކުރިމީހަކަްށވުރެ.       =  ައަދި އެޔާއި ދުަރށް އެނބުރިދިޔ          = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެނބުިރ ުދރަށްދާ މީހުންނަްށ ނިކަންުހެރ ިތމަންރަސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވާހުށީެމވެ.       

 ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަކާއި. =    = ގެ. عذابގެ ނުބައިކަމުެގ / ުނވަތަ ނުބަިއ  عذاب 

            =  .ްއެމީހުްނ އެނބުިރ ދުރަްށދާކަމުގެ ސަބަބުނ      =   އެމީހުްނ

   އެބަކުރޭެހއްޔެވެ؟ إنتظارފަހެ        =  ްމަާލއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމަށްމެުނީވ އެމީހުންގާތަށ

 )މަރުހިއްޕެވުމަށް(        =  ވޮޑިގަތުމަށް މެނުީވ )ހިސާބުެބއްލެވުމަށް(  َربّނުވަތަ ކަޭލގެފާނުންެގ   

    =)ީނުވަަތ ައއުމަށް )މެނުވ       =  ގެބަެއއްއާޔަްތ )ހުޅަނގުފަރާތުްނ  َربّކަލޭގެފާނުެގ
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  އިރުެއރުންފަދަ( އައުމަށްމެނުވީ.     =  .ްއަންނަދުވަުހނ      =  َربّަކލޭގެފާނުންެގ 

  އަންނަދުވަހު. دليلގެ ބައެްއ އާޔަތް / ބައެްއ       =  ްނުކުރާނެެއވެ. منفعއަކަށް  نفسއެއްވެސ 

     =  ެކަމުގެ. إيمانއެއް އެވާ  نفسއ            = .ާއޭގެުކރިން އީމާންވެގެންނުވ   

            = .ާނުވަަތ އޭނާެގ އީމާންކަމުގަިއ )އީމާންެވގެން( ހެޔޮކަންކޮށްަފއި ުނވ   = 

 !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.    = ކުާރށެވެ إنتظارކަލޭމެްނ!          =  ހަމަކަށަަވުރްނ

 ކުރާމީހުންނެވެ.  إنتظارއަހުރެމެންނީ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަީކ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ބާަވއިލެްއިވ ބަރަކާތްެތރި ފޮތެެކވެ. ފަެހ  قرآنއަދި މިފޮތަީކ އެބަީހ މިީކރިތި  (155)

ަގއެވެ.  أّميدލެއްވުމުެގ  رحمة( ަކލޭމެނަށް !ކުރާށެވެ عمل)އެފޮތުަގއިވާގޮތަްށ  !ވާށެވެ تبعއެހެންެވ ކަލޭމެްނ އެފޮތާިއ 
 ލެއްވޭތޯެއވެ. رحمة

دُ  ) އޭ (156) ًَّ ކަލޭމެނަްށ  قرآنރަކާތްތެރި ީކރިތި )މިބަ މީހުންޭނވެ !( ގެފާނުންެގ އުއްމަތުގެ ُيَح
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވީ( ަކލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ. ނުވަތަ ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ފޮްތ 

ންނާިއ  يهودىއެއްގެމަްއޗަށެވެ. )އެީއ  جماعةން ފިޔަވައި( އެހެންދެ  قريشބާވައިލެްއވިފައިވަނީ އަހުރެމެްނ ފިޔަވަިއ )
ންގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ.( ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ވީ އެފޮތް ކިެޔވުމާމެުދ  قريشއިންނެވެ. އަހުރެމެން  نصارى
 ވެގެންނެވެ. )އެހެނީ އެފޮތްފޮތް ވަީނ ައހުރެމެންގެ ަބހަކުންނޫނެވެ.(  غافلކުރުމާމެދު  ِدرَاسـة

މިބާވައިެލއްވުނީ( ކަލޭމެން މިފަދައިްނ ނުުބނުމަށްޓަކައެވެ. އެހެީނ "ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ  قرآنނުވަތަ )މި  (157)
ފޮތްބާވައިލެއްވުނުނަަމ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަށްުވެރ ބޮޑަށް ތެދުމަގުގަިއާވ ބަޔަކުކަމުަގއި އަުހރެމެންވީމުހެވެ." 

ްނ  حضرةގެ  َربّވަރުން މިވަނީ ަކލޭމެންގެ ކުރެްއވިއެވެ. މިާހރު ދެން ަހމަކަށަوحى هللا އޭގެ ޖަވާބުަގއި 
ަބހުންާވ ފޮެތއް ބާަވއިލަްއވާފައެވެ. ދެން ިމހާުރ ނަމަކިޔޭނެގޮެތްއ  عربައއިސްފައެވެ. )އެީއ  دليلކަލޭމެންނަށް 

ްއ ގެ އާޔަތްތަ  الّلهއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އަޅެފަހެ  رحمةނޯންނާނެއެވެ.( އަދި އެފޮތް ާބވައިެލއްވިފަިއވަނީ ތެދުމަގާިއ 
ދޮގުކޮށް އެ އާޔަތްތައް އައުމަށްފަހު އެއަށް ުފރަގަސްީދ އެނބުރިގަތްބަޔަކަްށވުރެ އަނިާޔވެރިކަންބޮޑީ ފަެހ 
ކޮންބައެއްހެއްެޔވެ؟ އެއަްށވުރެ އަނިޔާވެިރކަންބޮޑު ބަޔަުކ ނުވެއެވެ. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަްށ 

ެގ ނުބައިކަްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عذابކަްނހުެރ ފުރަގަސްދީ އެޔާދުރަްށ އެނުބރިގަްތ މީހުންނަށް ނި 
 ދައްކަވާހުށީމެވެ. ެއއީ އެީމހުން ެއއާޔަތްތަކަށް ުފރަގަސްދީ އެިއން އެނބުރިގަތުމުެގ ސަބަބުންނެވެ. 

 َربّބޭކަލުްނ )މަުރހިއްޕެވުމަށްޓަަކއި( ވަޑަިއގަތުމަށް މެނުީވ ނުވަަތ ަކލޭގެފާނުންެގ  مالئكةއެމީހުން ަފހެ  (158)

ެގ ބައެްއ އާޔަްތ އައުމަށްމެނުީވ  َربّެގ މައިދާނަށް ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ ުނވަތަ ަކލޭގެފާނުެގ  محشرހިސާބުބެއްލެވުމަްށ 
ގެ ބަެއްއ  َربّކުރޭހެއްޔެވެ؟( އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ  إنتظار)އެބަހީ ހުޅަނގުފަރާތުްނ އިުރއެރުމަށްމެނުވީ އެީމހުން އެބަ 

 عملޅަނގުފަރާތުްނ އިުރއަރާދުަވހުން ދެން އެދުވަހުްނ ޭއގެކުރިްނ އީމާންެވގެން ހެޔޮ އާޔަތް ފާޅުވާދުަވހު އެބަީހ ހު

އެއް އެދުވަހުްނ އީމާންެވގެން ނުުކރާނެއެވެ. ކަޭލގެފާުނ  منفعކުރިމީހަކަށްމެނުީވ ެއހެން ެއއްވެްސ މީހަކަްށ ެއއްވެްސ 
 ރަނީއެވެ.ކު إنتظارައހުރެމެންެވސް  !ކުރާެށވެ إنتظارަކލޭމެން  !ވިދާޅުވާށެވެ

ެ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ެބައިަބއިކޮްށ ވަިކ ަވކި ކުިރ މީހުން. دينހަަމކަށަވަރުްނ އެީމހުން ެއމީހުންގ 

     = .ެއެމީހުންީވ އެތައްަބޔަކަށެވެ. ަބއިބަޔަށެވ       =  ަކލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރެއިްނ

 ނުވެއެވެ.    = .ިއެއްވެސްކަެމއްގައ            =  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންެގ

 އަށެވެ. حضرةގެ  الّلهކަންތައްވަނީ       =  ްދެއްވާނެއެވެ. خبرދެން އެކަލާނގެ އެމީހުނަށ       

    =  .ެއެީމހުންކުާރ ކަުމގައިީވ ކަންތަުކގ          =   ެހޔޮކަމާއިގެްނ ައއިީމާހ

   1ދަންނައެވެ      = ެގ ފަހެ އެމީހަަކށް އެވަރުެގ ދިހަގުނަެވއެވެ. )އެަވރުގެ ދިހަަބއިވ

  ެއވެ.(ހެޔޮކަންވެ       = ެ( 1އަދި ނުބައިކަމަކާއިގެން އައިީމހާ )ދަންނައެވ    = 

  ނުދެވޭނެއެވެ. جزاءފަހެ އޭނާއަށް    = .ީއެޔާއެްއފަދަ ވަރަށް މެނުވ         = 

  އަދި އެމީހުންނަްށ އަނިޔާުނވެވޭނެއެވެ.    ( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ رسولالّله)ޭއ !      

    =  އެވެ. ربّހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ތެދުމަގުދެްއކެީވ ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ        

 ސީދާވެގެްނވާމަގަށް.  =      = .ްސީާދވެގެންާވ ީދނެއްގެގޮތުނ        =   إبراهيمعليهއެީއ

 އެވެ. دينގެ  الّسالم      އަށް ސީދާ( توحيدއާއި ދުރަށް ލެނބިގެންވާ. ) شرك      = ިއަދ 

  .ެވވަޑައި ނުގަންނަވަެއވެއެކަލޭގެފާނު   =   ންގެތެރެއިން.  ُمْشِرك   =  ޭرسولالّله)އ 

  ! ( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ      =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ނަމާދާއި އަިދ

  ކުރުމާއި، އެަބހީ: ކަިތލުމާއި َذَبحَތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ       =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުްނ

  ވެގެްނވެއެވެ.  خاصّއަށް  الّله =   ދިރިހުންނެވުމާ ތިމަންަކލޭގެފާނު ައވަާހރަވުމާއި )މަރުވުމާއި(

   =  ީއެވެ.  َربّއެްއ ކުރަްއވާ އެަތކެތީގެ  تربّيةތަްއ ހައްދަވާބޮޑުުކރައްާވ  عالمއެއ 
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ންނާިއ  يهودىބައިބައިކޮށް ވަކިވަިކކުރިމީުހންވީ އެތައްބަޔަކަެށވެ. )އެީއ  دينހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންެގ  (159)

ވެރިންފަދަ އެންމެންނެވެ.( އަދި ކަލޭގެފާނުން އެމީހުންގެ އެކަންކަމުގަިއ  ِبْدَعةގެ  أّمـةއިންނާއި ދެންވެސް މި  نصارى

ވެރިންގެ ކަންކަމުގެ ެއއްވެސްކަމެްއގައި ނުެވއެވެ.  ِبْدَعةވެގެން ނުވެއެވެ. / ނުވަތަ ަކލޭގެފާނު ެއ  مسؤل

ވާުހއްޓެވެ.( ދެްނ ކުަރއް فيصلةގައެވެ. )އެަކލާނގެ  حضرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ކަންތައްވަނީ 

 އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ެދއްވާނެއެވެ.  خبرއެމީހުންކުރާކަމުަގއިވީކަންތަުކގެ 

( ފަހެ އޭނާއަށް އޭނާުކރި ހެޔޮކަުމެގ 1ހެޔޮކަމަކާއިގެން އައިމީހާ / ެހޔޮކަމެއްުކރިމީހާ )ދަންނަެއވެ (160)

ފަހެ އޭނާ އެުކރި ފާފަޔާއި ެއއްވަރު ޖަޒާމެނުީވ  1ވެހުއްޓެވެ. އަދި ނުބައިކަމެއްކުރި މީހާ ދަންަނއެ ثوابދިހަގުނައަށް 

ވެރިެވ އެއްވެސް މީަހކަށް އަނިޔާ  الّلهއޭނާއަށް ނުވެއެވެ. އަިދ އެމީހުންނަށް އަނިޔާުނވެވޭެނއެވެ. )

 .(ވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ

ތިމަންކަޭލގެފާނަްށ  َربّހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ  (161)

الّسالمއެއްކަމުގަިއވާ  دينސީދާވެގެންާވ ތެދުމަުގ ދެއްކެިވއެވެ. އެީއ ސީދާެވގެންާވ  ެއވެ. ެއީއ  دينެގ  إبراهيمعليه

عއަށް ލެނބިގެްނވާ ދީނެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނު  توحيدއާއި ދުރު އަދި  شرك إبراهيم مشركيعنى:  الّسالم  ليه

 ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ. 

 –ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ނަމާދާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ކަތިލުމާިއ  1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (162)

 خاصّކުރުމާއި( އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ ދިިރހުރުމާިއ އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ަމރުވުމާިއ މިުހރިހާކަމެްއ  َذَبحَ)

 އެވެ. َربّުކރައްާވ އެތަކެތީެގ  تربّيةތައް ހައްަދވާ އެަތކެތި ބަލަހައްޓަާވ  عالمއަށެވެ. އެއީ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްއެއްނުވެެއވެ. ބައިވެރިެއއްނުވެެއވެ. شريكއެކަލާނގެއަށް ެއއްވެސ       =  އަިދ

 ވެވުީނ އެގޮތަެށވެ. امرތިމަންކަލޭގެފާނަށް          =  ިގެ( އެންެމ  أّمـةއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ )މ

 ެއވެ.  مسلمފުރަތަމައަށް ޯބލަނބަިއ ކިޔަމަންތެިރވީ ީމހާއެވެ. އެންމެފުރަަތ    = .ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ! 

   = ނޫން އެހެންފަރާތެއްހެއްެޔވެ؟ الّله        = ّއެއްގެގޮތުން ައހުރެން އެދިގަންނަންވީ.  رب

 ުކރަންވީ( إختيار)އަހުރެްނ         =   ެއވެ. ربّއަިދ އެީއ ުހރިހާތަކެީތވެ ވެިރ     

    = ްއެއް ފާފައެއް ނުހޯދަެއވެ. نفسއަދި އެއްވެސ     =  ެއެއްގެމައްޗަށް މެނުވީ.  نفسއ

      =  .ެއަދި ފާފަިއެގ ބުރައުުފލާމީާހ ބުރަުނއުފުލައެވ      =  އެއްެގ  نفسއެހެްނ

 ބުރައެއް.       =  ެއަށެވެ. حضرةގެ  ربّދެން ހަމަކަލޭމެންގ     =  ިرجوعކަލޭމެން އެނބުރ 

 ދެއްވާހުއްެޓވެ. خبرދެްނ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  =   ވުންވަނީ.         = 

 ެވ ދެބަސްވާކަމުަގއިީވ ކަްނތަކުގެ. إختالفއެކަމަކާއިމެދު ކަލޭމެން     = .ެއަިދ ހަމައެަކލާނގެެއވ 

        =  ެއިންކަމުގައި ކަލޭމެންލެއްވީ. خليفةބިމުގ       =  އަދި ކަލޭމެްނ

 ކުރެ އެއްަބޔަކު އެަކލާނގެ އުުފއްލެިވއެވެ.          =  .ްއަނެއްަބއެއްގެމަްއޗަށް ދަރަޖަތަކެއ 

    =  ްކުރެްއވުމަށެވެ.  إمتحانެއކަލާނެގ ަކލޭމެނ       =   އެަކލާނެގ ކަލޭމެަންށ

  ދެއްވިތަކެތީގައި.   =   ެއެއީ.  َربّހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެާފނުންގ      = عقوبة 

 އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ.   =  .ީއަދި ހަމަަކށަވަރުން އެަކލާނގެއ      = 

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ   ެލއްވުން ބޮުޑވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. رحمةކަ
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަކު ނުވެއެވެ. ބައިެވރިއަކު ނުވެެއވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާަންށ  شريكއެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  (163)

ައްށ  الّلهގައި އެންމެފުރަތަމަ ކިޔަމަންެތރިވެ  أّمةއަމުރުވެިވގެންވަނީ އެފަދައިންެނވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ ިމ 

 އެވެ.  مسلمތެރިވީމީހާއެވެ. އެންމެފުރަތަަމ  ُخُضوَعة

ނޫްނ  الّلهކޮްށ އެދެންީވ  إختيارއެްއގެގޮުތގަިއ އަުހރެން  َربّ 1ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ( !އެވެ رسولالّله)ޭއ   (164)

އެވެ. )ހުިރހާތަކެތި ހައްދަާވ ބަލަަހއްޓަާވ އެތަެކިތ  َربّއެހެންފަރާތެްއ ހެްއޔެވެ؟ އަދި ެއކަލާނގެީއ ުހރިހާތަކެީތގެ 

 نفسއެއް އެހޯދަިއގަތް ފާފައެއްގެ ނުަބއިކަން ހަމަ އެ  نفسކުރައްވާ އެަތކެތީގެ ެވރިޔާެއވެ.( އަދި އެއްެވސް  تربّية

ދުވަހުން( ާފފައިގެ ުބަރ އުފުލާީމހަުކ އެހެްނ މީެހއްެގ ފާފައިެގ  قيامةއެއްގެމައްޗަްށ މެނުީވ ނުެވއެވެ. އަިދ )

ދެްނ  އަށެވެ. حضرةގެ  َربّބުރަނުއުފުލާނެއެވެ. ދެްނ ކަލޭމެްނ އެންމެންވެސް އެނބުިރ އައުންވަނީ ަކލޭމެންގެ 

 އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވާނެެއވެ.  خبرވާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކެގ  إختالفއެކަމާއިމެދު ކަލޭމެްނ ދެބަސްވެ 

އިންކަމުގައި ލެއްީވ ހަަމ ެއކަލާނގެއެވެ. އަދި ަކލޭމެންކުެރ އެއްބަަޔުކ  خليفةއަދި ކަލޭމެން ބިުމގެ  (165)

އަނެއްބައެއްގެމަްއޗަްށ އެތަްއ ދަރަޖަތަެކްއ އެަކލާނެގ އުފުްއލެވިއެވެ. އެީއ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްިވ 

މީހާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ރާރަނގަޅަށް އަދާކު  حقّުކރުމަށްޓަކައެވެ. )އެތަކެތީެގ  إمتحانތަކެތީގައި ަކލޭމެން 

 عقوبةއެއީ  َربّ( ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭގެފާނުން ަހއްދަވާބޮޑުކުެރއްވާ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭމެނަށް ދެްއކެވުމަށެވެ.

އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަަމކަށަވަރުން އެކަާލނގެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ ކަލާނގެއެވެ. އަިދ 

 ންވެްސ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.ލެއްވު رحمة

 

 

 
 
 



                      
 

4 7 8   

މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

uv 

 މާނެ  ގ ެ اأَلعَراف ُسورة
 (216)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        اأَلعرَاف ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
   =  ީއެވެ. )ނަމަެވސް ބަެއްއ ބޭކަުލްނ  الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަނ

ކުެރއްވިެއވެ. އެާވހަަކ އަދި ަބޔާންކުރެވޭޯތ ބަލާނަމެވެ. އެއީ މިފޮތްނޫްނ އެެހްނ  بحثއެއަކުރުތަާކއިމެދު 
 ( إنشاَءالّلهފޮތެއްގައެވެ.    = .ެމިއީ ފޮތެކެވ     =   .ުކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވުނ  

        = .ެފަހެ ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ނުާވހުށިކަމެވ       =  އެޔާއިމެދު ެއއްވެްސ

  ދަތިކަމެއް / ޝައްކެއް.      =  .ެއެފޮތުން ކަލޭގެފާނު އިންޒާރުުކރެްއވުމަށެވ   

     =  ިދެއްވުމަށެވެ.  وعظއާއި  نصيحةންނަށްވާ  مؤمنއަދ    =  ްވާށެވެ. تبعަކލޭމެނ!  

     =  .ިކަލޭމެނަށް ބާވައިލެއްވޭ ަތކެއްޗާއ      =  ެން. حضرةގެ  َربّކަލޭމެންގ   

   =   ނުވާށެވެ. تبعއަދި ކަލޭމެްނ!           =  .އެަކލާނެގ ފިޔަަވއި އެހެން ސަހަޯރވެރިންނާިއ

        =   ލިިބގަންނަނީ ދާދިމަދުންނެވެ. عبرةާއއި  وعظކަލޭމެްނ       =  އަިދ

  (؟ވެރިންހެްއޔެވެ أهل)ކިތަްއރަށުެގ  ؟ކިތައް ރަށްހެއްެޔވެ    =  ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެއރަށްރަްށ

 ހަލާކުުކރެއްވީ.        = .ެފަެހ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކޯާފ އެމީހުންނަށްއަެއވ      ނޑުެގ ޭރގަ

 ވަގުތު. )ނިދާފައިތިއްބާ(       =  ްلَـةނުވަތަ އެމީހުނ ُلْو ކުރާވަގުތު. )ދުވާލު މެންދުުރ  قَـيـْ

 ނިދާލާވަގުތު(         =  .ެފަހެ އެމީހުންެގ ގޮވުން ނުިވއެވ           = 

    އައިހިނދު. عقوبةއެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކޯާފ /    = .ީއެމީހުްނ ބުނުންމެނުވ      

   =  .ެހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންވީ އަނިޔާެވރިންަކމުގައެވ          = 

 މެވެ. ށީހުއްވާން ފޮނުވުނުމީހުްނނާއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސުާވލުކުރަ  رسولފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެބަެއއްގާތަށް 

       =  ުބޭަކލުންނާއިވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رسولއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ޮފނުއްވުނ

 ސުވާލުުކރައްވާހުށީެމވެ.      = ( خبرަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ  )ތަްއ

 ހުށީމެވެ.އްވާ ކިޔައިދެ   = .ުދެނެވޮޑިގަތުމާއެކ          =  އަދި އެމީހުންނާއި ދުުރެވ

  ުނވެއެވެ. ވޮޑިގެންވޮޑިގެން( ާވކަލަކުކަުމގައި ތިމަްނރަސްަކލާނގެ غافل) ވާވެގެން غائب
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މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(1)    ްނ ވިދާޅުވިެއވެ.  عالمެއވެ. އެާޔއެކުވެްސ ބަެއްއ  الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާަނ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަީނ

َأْفَضلُއޭގެ މާނައީ:  الّله އެވެ. އެންމެ މާތްވަންތަ ކަލާނގެއެެވ.  الّلهމިއެވެ. މީގެ މާނައީ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ  َأنَا
 والّلهأعلمަފއިވެެއވެ. ެގ ނަމެކެވެ. އަދި ެއހެން ގޮްތގޮތަށް ކިއި قرآنގެ ނަންފުޅެކެވެ. ނުވަަތ އެީއ  الّلهނުވަތަ އެީއ 

الّله)އޭ   (2) ަކލޭގެފާނަްށ  الّلهައކީ  قرآن( މިއީ ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްޭވ ފޮެތކެވެ. އެބަީހ މި !އެވެ رسول
އެްއެވްސ  !ބާވައިލަްއވާ ފޮތެކެވެ. އެޔާމެދު ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އެްއވެސް ދަތިކަމެްއ ނުވާހުށިކަމެވެ 

އެކެވެ.  ذكراىންނަށްވާ  مؤمنކުެރއްވުމަށެވެ. އަދި ެއއީ  إنذارޝައްކެއްނުވާހުިށކަމެވެ. އެއީ އެފޮތުން ކަޭލގެފާނު 
 އެެކވެ.  نصيحةއާއި  وعظ

 تبعން ބާވައިލެއްޭވ ތަކެްއޗާއި ކަލޭމެން  حضرةެގ  ربّ( ަކލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގެ !)އޭ މީސްތަކުންޭނވެ  (3)

ނުވާެށވެ. އެަބހީ އެކަލާނގެ ިފޔަވަިއ  تبعްނނާއި  وِلى އަިދ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ ެއހެނިހެްނ  !ވާށެވެ
 عبرةއާއި  وعظކަލޭމެން  !ނުވާށެވެ تبعތަކާއި ކަލޭމެން  عملެގ  شركއެހެނިހެންސަަހރޯެވރިންގެ ނުބަިއ އަދި 

 ލިބިގަންނަނީ ދާދިމަދުންނެވެ. 
  ދީނަށް ކަލޭމެން  ގެ هللاންނެިވ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާުޅވެފައި ވަީނ ރަޫސލާގެ ަގއި تفسًن قرطىب  !) ދަންނައެވެ *    

ެއކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވަނީ އެހެނިހެން ަސހަރޯ ވެރިންެގ  !އަދި ެއކިއެކި މަޒްހަބުތަާކއި ތަބާ ނުވާށެވެ 1ތަބާ ވާށެވެ
ބަށް ތަބާ ނުވުމަށް ިމވަީނ މުރާދަކީ މިއާޔަތުަގއި ހަމަ ސީދާ މަޒްހަބުތަުކގެ ެވރިންަކމުގައެވެ. ވީިއރު މަޒްހަ

ގެއަުމރުފުޅެއް އަދި ރަޫސލުގެ އަމުރުފުޅެްއ  هللاމިހެންމިކަން ުހރިއިުރެވސް  ޤުރްއާނުގައި އަމުރުުކރައްވާފަެއވެ.
ނެތިވެސް އަހުރެމެން މަޒުހަުބގެނަމުގައި އަޅުކަންުކރުމީ އަދި ކުރަންއެންގުމީ ހިތާމަހުރިކަެމކެވެ. އެއަޅުކަްނ 

 ވައެވެ؟.......(ބަލައިގަންނާނީ ާކކުބާ

)މިހެީނ އެމީހުްނ  ؟އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކކުރެްއވީ ކިަތއް ިކތައް ރަްށހެއްޔެވެ  (4)
ންނާއި ައދި އެބޭކަލުން ގެންނެވިތަކެިތ ދޮގުކުރުުމގެ ސަބަބުްނ  رسولތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

ވަރަށްގިނަ ރަްށރަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ.( ފަހެ އެމީހުން ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުްނ 
ނޑުއެވެ. ުނވަތަ މެންުދރު އެމީހު  عقوبةތިމަންރަސްކަލާނެގ  ްނ އެމީހުންނަްށ ައއީ އެމީހުްނ ނިދާފައިތިއްބާ ރޭގަ
 ނިދާލާ ވަގުުތއެވެ. 

އެމީހުންނަށް އަިއހިނދުން "ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންނާމެންީވ  عقوبةދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (5)
ންކަމުގައެވެ." މިހެން އެމީހުްނ ބުނުންކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ. )އެމީހުްނގެ އެހެްނ  مشركއަނިޔާވެރިން ކަމުަގއެވެ. 

 އްނެތެވެ. ބަހަާނއެއްނެތެވެ.(އެ دليلެއއް  ُعْذرއެއްވެސް 

ްނ ފޮނުއްވުުނ މީހުންނާއިމެުދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސުާވލުކުަރއްވާނެކަްނ  رسولފަހެ ހަަމކަށަވަރުްނ  (6)
ދުވަހުްނ ސުާވލުކުަރއްވާހުށީމެެވ.  قيامةބޭކަލުްނ އެަބއެއްެގގާތަށް ފޮނުވުުނ އެންމެންނާިއ  رسولކަށަވަރެވެ. )އެބަހީ: 

އާއިމެދު ކަންތައްތައް ކުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސުާވލުުކރާހުށީމެވެ. ައިދ  نهىއާއި  أمرއެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ 
 رسولބޭކަލުންނާއި ސުާވލުކުަރއްވާހުށީމެވެ. އެބޭަކލުން  رسولދެއްވާހުށީމެވެ.( އަދި ހަަމކަށަވަރުން  جزاءއެކަންކަމަށް 

 އިއްެވވިތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ މިުހރިާހ ގޮތްގޮތަކަްށ ސުާވލުުކރައްވާހުށީެމވެ. ކަން
*ދަންނައެވެ. ހުރިާހކަމެއް އެަކލާނގެދެނެވޮޑިގަތުމާެއކުވެްސ އެދުވަހުން އެސުވާލުަތއް އެަކލާނގެ އެފަރާތްތަކާިއ 

تއެމީހުްނެގ މައްޗަްށ   إْعِتَرافُ ން އެކަްނކަމަށް އެކުރަްއވާނީ އަޅުތަކު އެމީހުްނެގ  ުކރެއްވުމަެށވެ.  قَاِئىُ   ُحجَّ
   ކަންތައްތައް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެން ނުވާީތއެއްނޫނެވެ.

އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ުފރިހަމައަށް ދެެނވޮޑިގަތުމާއިއެުކ އެންމެަހިއ  (7)
ވެވޮޑިގެްނވާ ކަލަކުކަުމަގިއ  غائبތަްއ އަންގަާވހުށީމެވެ. އަިދ އެމީުހންގެ ކަންކަމަްށ  خبرވާހަކަތަްއ އަިދ 

ކުރަމުންދާއިރު އެކަންކަން ތިމަންރަްސކަލާނގެ މޮަޅްށ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުެވއެވެ. )އެމީހުން 
 ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ.(
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ( ްވަޒަްނކުރެއްވުން. އެބަހީ:  قيامةއަދި އެދުވަހުނ )ްތައް ވަޒަންކުރައްވާ ަބރުމިްނ  عملދުވަހުނ

  ބެއްލެވުން.   =  ައެެކވެ. َحقّެއއީ ހަމ           =  )ަފހެ އެމީހެއްެގ )ެހޔޮކަމުެގ

 (!ވަޒަން ބަރުެވއްޖެމީހުން )ދަންނައެވެ      =  ްނޑައެޅިގެނ  އެމީހުްނ އެއީ.ކަ     

  އެއީ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބުނުމީހުންނެވެ.  =      =  އަދި އެމީހެއްގެ ހެޮޔކަމުގެ ވަަޒްނ

 (!ލުއިވެއްޖެމީާހ )ދަންނަެއވެ      =  .ީަފހެ ަކނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެއ      = 

 ތައް ގެއްިލ ަހލާކުވީީމހުންނެވެ. نفسއެމީހުންެގ               =  އެީމހުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އަނިާޔވެރިެވ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.          = 

 ކޮށްދެއްވީމެވެ. ވަޒަންވެިރކުރެްއވީމެވެ. َتْمِكْينُބިމުގަިއ  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެން    

    =  .ެއަިދ އެތާނގަިއ ތިމަންރަސްަކލަނެގ ކަލޭމެންަނށް ެލއްވީމެވ     = .ްދިިރއުޅުނ  

      =  ްުކރަނީ ދާދިމަދުންެނވެ.  شكرަކލޭމެނ       =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހެއްެދވީމެވެ.       =  ُصورةދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެްނ 

 ކުރެއްވީމެވެ. ސިފަުކރެއްވީމެވެ.        =   وحىދެން މަލާިއކަތްބޭކަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

 ކުރެއްވީމެވެ.     =  ްالّسالمއަްށ ) آدم ތިޔަބޭކަލުނ   !ށެވެްއވާކުރަ سجدة( عليه      =

  ކުރެްއވިއެވެ.  سجدةފަހެ އެބޭަކލުން    =  .ީއިްބލީސްމެނުވ      =  .ެއޭނާ ުނވިއެވ  

      =   ކުރާމީހުންގެތެރެއިން.  سجدة   =   ކުަރއްވައި(  مخاطبއެަކލާނގެ )އެސޮާރ

 ކުރެއްިވއެވެ. وحى     =  ެ؟ކަޭލ މަނާކުީރ ކޮންެއއްޗެއް ހެއްެޔވ        =   َسِجَدةކަޭލ 

  ކުރުމުން.    =  ްހިނދުން. އްވިކުރެ أمرތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަެލއަށ   =  .އެޮސުރ ދެންނެވިއެެވ

        =  .ެއެަކލޭގެފާނަށްުވެރ އަުހރެްނ މާހެެވވ        = އިބަަރސްކަލާނެގ މިއަޅާެހއްެދީވ
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 އަލިފާނުންނެވެ.      =  .ެއަދި އިބަަރސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ހެއްެދވީ މަށީންނެވ   

 ުކރެއްިވއެވެ. وحىއެކަލާނގެ  =     =  ެުސވަރުެގއިްނ  !ފަހެ ކަލޭ އެތަނުން ފައިބާެށވ(

 (!ފައިބާށެވެ      = ).ެފަެހ ަކލެޔަކަްށ ނުވެއެވެ. )ކަލެއަްށ ުހއްދަވެގެްނ ނުވެެއވ       

 ކަޭލ އެާތ ބޮޑުވުން. )އެސުަވރުގޭގަިއ ބޮޑާވުން.( =    = .ެަފހެ ކަޭލ ނުކުންނާށެވ!     

   =  .ެހަމަކަށަވަރުން ަކލޭވަީނ ނިކަމެތީންގެތެރެިއންނެވެ. އިހާނާތްކުެރވިގެންނެވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަމެކެވެ. ެއީއ   حقّބެއްލެވުމަީކ ހަމަ  حسابތައް ވަޒަންކުަރއްވާ  عملދުވަހުން( މީސްތަކުންެގ  قيامةއަދި ) (8)

َزانކަމެކެވެ.( ފަހެ އެމީހެއްގެ ހެޔޮކަމުެގ  واجبކޮންމެހެން އޮންނާނެ ކަމެކެވެ. )އެކަމަްށ އީމާންވުމަކީ   ِميـْ

 ( ަފހެ އެީމހުން ެއއީ ކާމިޔާުބވެ )ސުވަރުޭގގެ( ނަސީބުލިބުުނ ނަސީބުވެރިންެނވެ. !ބަރުވެއްޖެމީާހ )ދަންނައެވެ

َزانއަދި އެމީހެއްެގ )ހެޔޮކަުމގެ(  (9) ( ފަހެ އެީމހުން އެީއ އެމީހުންެގ !ލުިއވެއްޖެ މީހާ )ދަްނނައެވެ ِميـْ
ނަފުސުތައް ގެްއލުވަިއލައި ހަލާުކ ކުިރ މީހުންނެވެ. އެއީ ެއމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް އަިނޔާވެިރެވ 

 ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ކުރެއްވީމެވެ. އަިދ  ينَتْمكِއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ބިމުަގއި ވަޒަންވެރިކުަރއްވާ  (11)
 ކުރަީނ ދާދިމަދުންނެވެ.  شكرއެތާނގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަްށ ދިރިއުޅުން ލެއްީވމެވެ. ކަލޭމެން 

الّسالمއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެްނ ހެއްދެީވމެވެ. )ކަލޭމެންެގ ަބއްޕަ  (11) عليه  آدم

ކުރެއްވީމެވެ. )އެަބހީ: އެކަޭލގެފާުނ  صورة( ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހެއްެދވީމެވެ.
ގެ ާމނަ އަދި ެއހެން ގޮްތގޮތަށްވެްސ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ.  عبارةކުރެއްވީމެވެ. މި ދެ  صورةތިމަންރަސްކަލާނެގ 

رُއެކަމަކު އެންމެ  أعلم –ގޮތް މިދެންނެީވއެވެ.  ُمْعَتبـَ ( ދެން والّله عليه  مالئكةުކރައްވާޭށ  سجدةއަްށ  الّسالمآدم

 َسِجَدةމެނުވީ  އެންމެ ޭބކަލުްނ އެަކލޭގެފާނަށް  إْبِلْيسُދެންފަެހ  –ބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެްނގެވީމެވެ. 

 ކުރި މީހުންގެތެރެއިްނ ުނވިއެވެ.  َسِجَدة  إْبِلْيسُކުރެއްިވއެވެ. ފަެހ އެ 

آدم)ކުެރްއވިއެވެ. ެއކަލޭގެފާނަްށ  وحىކުަރއްވައި(  مخاطبއާިއ  إبِْليسއެކަލާނެގ )ެއ  (12) ގެފާނަށް(  يعنى:
 ؟ނުކޮށް އެކަމުން މަނާކުރީ ކޮންކަމެްއހެއްެޔވެ. سجدةމަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެްނގެވިހިނދުން ަކޭލ އްވުކުރެ سجدة
މިއަޅާ ާމހެޔޮެވގެންވެއެވެ. އެެހީނ ނުކުރީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟ އެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށްުވރެ  سجدة

 އިބަރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާުނ ހެއްދެީވ މަށީންނެވެ. އަިދ އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާ ަހއްދަވާފައިވަީނ ައލިފާނުންނެވެ.

އެތާހުރެގެން ކަލޭ ބޮޑާވެ މަތިހަށި ނެގުަމީކ  !ކުރެްއވިއެވެ. ަކލޭ އެސުަވރުގެއިން ަފއިބާށެވެ وحىއެކަލާނގެ  (13)
އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަލެއަށް ހުއްދަެވގެންވާކަމެއްނޫނެވެ. )އަިދ އެހެންތާކު ުހރެގެންވެސް ބޮޑާވުން ހުއްދަވެގެްނ 

 ނެވެ.ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭވަނީ ނިކަމެތިވެ އިހާނާތްެތރިވެގެްނވާ މީހުންގެެތރެއިން !ނުވެއެވެ.( ފަެހ ކަޭލ ނުކުންނާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  .ެއެސޮުރ ދެންނެވިއެވ   = ެަވގުތު ދެއްވާންޭދވެ. !މިއަޅާއަށް މުހުލަތު ދެްއވާންދޭވ!      

    =  ޭދުަވހަށް( قيامةފޮނުއްވޭ ދުވަާހއިހަމައަށް. )މީސްތަުކން ދިރިގެން ފޮނުްއވ    = 

 ކުެރއްވިެއވެ.  وحىއެކަލާނެގ        =   ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލވަނީ މުުހލަތުދެވިގެްނ– 

 ވަގުތު ެދވިގެންާވ މީހުްނގެތެރެއިންނެވެ.    =.ެއެސޮުރ ދެންނެވިއެވ         = އިބަރަސްަކލާނެގ

 މިއަޅާ މަގުފުރައްަދވާ ހަލާުކކުރެްއވިކަމުެގ ސަބަބުން.       =  ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް )އެމީހުްނ

 އެމީހުންނަްށ ބަންދުކުރާނަމެވެ.އިށީންނާނަމެވެ. މިއަޅާ  އާދަމުގެދަރިންނާިއ އިދިކޮޅަށް(  يعنى:   

      = ( دينއިބަރަސްކަލާނގެ ސީދާެވގެންވާމަުގ   ( إسالم   =  ދެން ހަމަކަށަަވރުްނ

   މިއަޅާ އެމީހުްނ ކަިއރިއަްށ އަންނާނަމެވެ.     = .ްއެމީހުންެގ ުކރިމަތިނ     = 

 އަދި އެމީހުންެގ ފަހަތުންނާއި.       = .ިއަދި އެމީހުންގެ ކަނާތްަފރާތުންނާއ       = 

  އަދި އެމީހުްނގެ ަވއަތްފަރާތުންނާއި.   =  އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުްނ

 ދެކެވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ.   =  .ިޝުކުުރކުރާ މީހުންކަުމގައ   =  ެوحىއެަކލާނގ 

 ކުރެއްިވއެވެ.      = ެކަޭލ އެތަނުން ނުުކންނާށެވ!          =  ދެރަކުރެިވ

    حالނިކަމެތިކުރެިވ ފައްސައިެލވިގެންާވ       =   ިَتبعހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންުކރެ ކަލެާއއ 

  (!ވީމީހުން. )ދަންނައެވެ   = .ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަނރަކަ ފުާރލާނަމެވ    

   =  .ްަކލޭމެން އެންމެްނ އަޅައިގެނ     =  ެއވެ. آدمއަިދ ޭއ        

 !ވާށެވެ.ވެވަޑަިއގަންކަޭލގެފާނާއި އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ވަޒަްނވެރި =   =  .ިސުަވރުގޭަގއ 

 = .ެއަދި ތިޔައިެގ ދެކަނބަލުން ފަރީކުޅުްއވާށެވ!       =  ތިޔައިގެ ެދކަނބަލުްނ

  އެދޭފަދައަކުން.   =  .ެއަިދ ތިަޔއިެގ ދެކަނބަލުްނ ގާތްެވވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވ!     = 
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 ގަެހއް.( خاصّމިގަހާއި. )އެއީ     = ެނެެއވެ.ވަޑައިގެންފާއޭރުން ަފެހ ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ވ  

   = .ްއަނިޔާވެރިްނގެ ެތރެއިނ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެސޮރު ދެންނެވިެއވެ. މީސްތަކުން )އަލުން ިދރިގެން( ފޮނުްއވާދުވަހާއި ހަމައަށް މިއަޅާއަށް ަވގުތު ދެއްާވ  (14)

  !ދެއްވާނދޭވެ  ُمْهَلـةُ

وحى (15) ާވ ( ދެވިގެންވަގުތު ) –ކުރެވިގެްނވާ  إنِْتظَارކުރެއްވިެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލވަނީ  الّله

 މީހުންގެތެރެއިންނެވެ. 

އެސޮރު ދެންނެިވއެވެ. އިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާ މަގުފުަރއްދަވާ ހަާލކުކުެރއްވިކަމަށްޓަކަިއ ހަމަކަށަަވުރްނ  (16)

އެމީހުންނަށް )އާދަމުގެދަރިންާނ އިދިކޮޅަށް( މިއަޅާ މަގުަތުކގައި އިށީންނަހުށީެމވެ. އިބަރަސްަކލާނެގ ސީދާމަުގ 
 ނަށް އޮޅުވާާލ ބަންދުކުާރހުށީމެވެ. އެމީހުން

ދެން ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންގެ ުކރިމަތިންނާއި އެމީހުންެގ ފަހަތުންނާއި އެމީހުންގެ ކަނާތްަފރާތުންނާިއ  (17)

 شكرއަދި އެމީހުންގެ ވައަތްަފރާތުންވެސް މިއަޅާ އެމީހުންެގގާތަށް އަންނަހުށީމެވެ. އަދި އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނީ 

 ކުރާމީހުންކަމުގަިއ އިަބރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިނުގަންަނވާނެއެވެ. )ގިނަމީހުން ވާނީ ނުބައިމީހުްނ ކަމުގަެއވެ.(

ކަލޭ މިސުަވރުގެއިްނ  حالކުރެއްިވއެވެ. ނިކަމެތިުކރެވި ެދރަކުެރވި ަފއްސައިލެިވގެންވާ  وحىއެކަލާނެގ  (18)

ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަރަަކ ފުާރލާުހީށ  !ންނައެވެވާމީހުްނ ދަ تبعއެީމހުންކުެރ ކަެލއާިއ  !ނުކުންނާށެވެ

 ވާމީހުންނާިއ އެންމެން އަޅަިއގެންނެވެ.  تبعކަލެއާއި، ކަލެާއއި 

الّسالم) آدمއަދި ޭއ  (19) ކަޭލގެފާނާއި ަކލޭގެާފނުންގެ އަނބިކަނބަލުންނާިއ ދެކަނބަލުްނ  !( އެވެعليه

އަދި ތިޔައިގެ ދެކަނަބލުން އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދައަކުްނ  1ިތއްބަވާށެވެ ވަޑައިގެންސުވަރުޭގގައި ވަޒަންވެރިވެ 

)އެަގހުން،  !އަިދ މިގަާހިއ ތިޔައިެގ ެދކަނބަލުން ގާތްވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ އްަދވާށެވެ!ހަފަރީކުޅުްއވާއެތަނުން 
خبرއެީއ ކޮންބާވަތެްއގެ ަގހެއްކަން އެނޭގނެ ) !ފަރިއްނުކުޅުއްވާށެވެ ތެވެ.( ެއހެން ަހއްދަވައިފިއްާޔ އެއް ނެ صّح

އަްށ  نفسއެބަީހ އެގަހުްނ ަފރީކުޅުއްވައިިފއްާޔ ތިަޔ ދެކަނބަލުންާވުހށީ އަނިާޔވެރިންގެެތރެއިންނެވެ. )އަމިްއލަ 

 އަނިޔާކުިރ މީހުންގެތެެރއިންނެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  އެދެކަނބަލުންނަށް ވަްސވާސްދީފިއެވެ. شيطانُދެންފަެހ      = 

 އެދެކަނބަލުންނަށް ފާޅުވުމަށް.      =  .ްެއދެކަނބަލުންގެ ކިަބއިން ނިަވއިކުެރވިފައިާވ އެްއޗެއ

 ފާޅުވުމަށް( عورة)އެބަީހ       =  ގެތެރެއިން. عورةއެެދކަނބަލުންެގ     = އަދި އެޮސުރ

 ދެންނެވިއެވެ.       =  ެނަހީނުކުަރއްވަެއވެ.ތިޔަދެކަނބަލުންނަށް  َربّތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންގ 

      =  )ްމިގަހުގެ ަފރާތުން. )މިގަުހން ފަރީކުޅުއްވުނ      =  ތިޔައިެގ

 ދެމަލާއިކަތްބޭަކލުން ކަމުަގއި.  =  ނެކަމަށްޓަކައިމެނުވީ. ވަޑަިއގެންފާދެކަނބަލުން ވެ     =  

  ނެތީއެވެ.ވަޑަިއގެންފާތިޔައިގެދެކަނަބލުން ވެނުވަތަ     =  .ްދެމިތިބޭ މީހުންގެތެރެއިނ 

    =  .ެއަިދ އެޮސުރ އެދެކަނަބލުންނަށް ހުވައިުކރިއެވ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިަޔިއެގ

 ދެކަނބަލުންނަށްޓަކައި ައހުރެންވަނީ.        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ނަސޭހަތްތެރީންގެތެެރއިންނެވެ.      =  ފަހެ ެއސޮރުެގ ހެްއލުންތެރިކަާމއި ެކހިވެިރގޮތުްނ

 އެދެކަނބަލުން ވައްޓަިއލައިފިއެވެ. )ކިޔަމަންތެރިކަމުްނ ނުިކޔަމަންތެރިކަމަށް ަވއްޓައިަލއިފިއެވެ.(    

   = .ްދެންފަހެ އޭގެދެކަނބަލުން ެއގަހުެގ ރަަހލިިބގަތްހިނދުނ       =  އެދެކަނބަލުންނަްށ

 ފައުޅުވެއްޖެއެވެ.    =  ެعورةއެދެކަނބަލުންގ .           =  ެއަދި އޭގ

  .އްޓަވައިފިއެެވަެނިވައިކުރަން ފަގައި ޖައްސާ  عورةދެކަނބަލުން ދެކަނބަލުންގެ       =  ސުވަުރޭގެގ

 )ގަހުގެ( ފަތުން.        =  ެއިްއވެވިއެވެ.  ِنَداءއެދެކަނަބލުންނަށް  َرب އަދި އެދެކަނބަލުންގ 

     =  ތިަޔ ދެކަނބަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަހީ ނުުކރައްވަްނހެއްޔެވެ؟       

 ެއގަހުެގ ފަރާތުްނ )އެގަހުްނ ފަިރއްކުޅުއްވުން(  =     =  އަިދ ތިަޔއިެގ ދެކަނބަލުންނަްށ

  ކުެރއްވީމެވެ.( وحىނުކުރަންހެްއޔެވެ؟ )އެބަހީ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެއީ. شيطانތިޔައިގެދެކަނބަލުންނަށްޓަކައި      =  ާއެކެވެ.  َعُدوّބަޔާންވެގެންވ       = 

  !ެއވެ َرب އޭގެދެކަނބަލުްނ ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ       =  އަްށ  نفسއަޅަމެން އަޅަމެންެގ

 އަނިޔާވެިރވެއްޖައީމެވެ.         = .ާއަިދ ިއބަރަސްކަލާނެގ އަޅަމެންނަށް ނުފުއްަސވައިފީވިްއޔ 

    =  ްލެއްވިއްޔާ ނު رحمةއަދި އިބަރަސްަކލާނގެ އަޅަމެންނަށ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ
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  އަޅަމެންވާނެއެވެ.      =  .ްގެްއިލ ހަާލކުީވ މީހުންގެެތރެއިނ      =  އެކަލާނެގ

  !ކުރެއްވިެއވެ. ކަލޭމެްނ ފައިބާށެވެ وحى       =  ްނ  َعُدوّކަލޭމެންގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ

   . حالކަމުގައިާވ      =   .ެއަިދ ބިމުަގއި ަކލޭމެނަށްޓަކައިވެެއވ    =  ެވ  قرار

 ހަމަޖެހިގެން ތިބޭނެތަން. )އެހެންާޏ ބިމުގެމަތީގައި އެހެން ބިުމގެއަޑީގައި(         =  އަދި ވަިކ

 ުކރެއްިވއެވެ. وحىއެަކލާނެގ      އަކަށް އެތާނެގ ތަކެތީގަިއ ބޭނުންުކރުމާއި. ُمدَّت     = 

 ވަނީ އެތާނގައެވެ. حياةކަލޭމެންގެ       .ެއަދި ކަލޭމެން މަުރވުންވަނީ އެތާނަގއެވ    

     = .ެއަދި ަކލޭމެން )ައލުން ދިިރގެން( ނުކުުތންވަނީ ހަމަ އެތަނުންނެވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އާ ދެކަނބަލުންނަށް ވަސްާވސްކޮށްފިއެވެ. )ނުބައިގޮތް ހިތަށް ވިސްަނއިދީފިއެވެ.( އެީއ  شيطانދެންފަހެ  (21)

ފާޅުކޮށް ހާމަކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަިދ އެޮސރު ދެންނެވިެއވެ. ތިަޔ  عورةއެދެކަނބަލުންގެ ިނވައިުކރެވިގެންާވ 
ގޮެތއްގައި ުސވަުރގޭގަިއ ނުތިއްބެވުމަށް މެުނވީ މިަގހުްނ  دائمىދެކަނބަލުން ދެމަލާއިކަތުންނަްށވެދާނެތީވެ ނުވަަތ 

)އެބަހީ މިަގހުްނ މަނާ ނުކުރައްވަެއވެ.  َربّތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ަފރީކުޅުއްވުން ތިަޔއިގެ ދެކަނަބުލންގެ 
 ގޮތެްއގައި މިާތ ދެމިތިއްބަވާނެއެވެ. ނުވަތަ ދެމަާލއިކަތުންނަށް ވެދާނެެއވެ.(  دائمىފަރިއްކުޅުއްވައިިފއްޔާ 

އަދި އެސޮުރ ހުވަިއކޮށްފާ އެދެކަނބަލުންނަށް ދެްނނެވިއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެންނަީކ  (21)
 ތެރިޔަކީެމވެ.  نصيحةތިޔަދެމީހުންނަށްވާ 

ފަހެ އެޮސރުގެ ހެއްލުންެތރިކަމާިއ ކެހިެވރިކަމުން އެދެކަނބަލުން )ަހލާކުގެެތރެއަށް( ވައްޓާަލއިފިއެވެ.  (22)
)ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނުކިޔަމަންތެިރކަމަށް ވައްަޓއިލިެއވެ. ދެންފަހެ އެދެކަނބަލުން އެގަހުްނ ފަރިއްކުޅުްއވައިފިއެވެ.( 

 كشفފައުޅުވެ  عورةޑައިގަތުމުން އެދެކަނބަލުންނަށް އެދެކަނބަލުންގެ ފަހެ އެދެކަނބަލުން ެއގަހުެގރަހަ ހަމަލިބިވަ

ގައި ސުވަރުގޭގެ ގަުހގެ ފަތްޖައްސާ ނިވަިއކުރަްއވަން ފައްޓަަވއިފިއެވެ. އަިދ  عورةވެއްޖެއެވެ. އަދި އެދެކަނބަލުންެގ 
ވިެއވެ.( އެގަހުން ަފރީކުޅުއްވުްނ ކުެރއް وحىއިއްެވވިއެވެ. )ެއކަލާނގެ  نداءއެދެކަނބަލުންނަށް  َربّއެދެކަނބަލުންގެ 

. )އެަބހީ ނަީހކުރެްއވީމެވެ.( އަިދ ؟ނުކުރަންހެއްެޔވެ نهىތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
އެއްކަމުަގއި ނާންގަވަންެހއްޔެވެ؟  عدوّވެގެންހުރި  بيانއާ އެއީ ތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންނަށްވާ  شيطانހަމަކަށަވަރުން 
 މެވެ.( )އެބަހީ އެްނގެވީ

ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އަޅަމެންގެ އަމިއްަލ  1އެވެ َربّއޭގެ ދެކަނބަލުން ދެންނެިވއެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ  (23)
ނުލެްއވިނަަމ  رحمةއަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖައީެމވެ. އިބަރަސްަކލާނގެ އަަޅމެންނަށް ނުފުއްސަވައި އަދި  نفس

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަޅަމެންވާހުށީ ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވާ މީހުްނގެެތރެއިންނެވެ. 

 !ފައިބާށެވެ حالންކަމުގައިާވ  عدوّކުެރއްވިެއވެ. ަކލޭމެން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކަށް  وحىއެކަލާނެގ  (24)
ތަން ބިމުގައި ކަލޭމެންނަށްވެެއވެ. )އެހެްނާޏ ެވ ހަމަޖެިހެގންތިބޭނެ قرار( އަދި ަކލޭމެން !)ސުވަރުެގއިން ފައިބާެށވެ

އަކަށް އެތާނގެ ތަކެތީަގއި ބޭނުންކޮްށ  مّدتބިމުގެމަތީގައި ނުވަތަ މަުރވުމަށްފަހު ބިމުގެ އަޑީގަެއވެ.( ައދި ވަކި 
 ތިބުންވެއެވެ. 

އެތާނގައެވެ. އަދި ަކލޭމެްނ ވަނީ، އެބަީހ ދިރިއުޅުންވަނީ  حياةކުެރއްވިެއވެ. ކަލޭމެންެގ  وحىއެކަލާނެގ  (25)
 މަރުވުންވަނީ އެތާނގައެވެ. އަދި ަކލޭމެން )ައލުން ދިިރގެން( ނުކުތުންވަނީވެސް ހަަމ އެތަނުންނެވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ޭގެދަރީންނޭވެ آدمއ!        =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފީމެވެ.    = .ްލިާބހެއ         =  ެعورةަކލޭމެންގ 

 ނިވައި ކުރުމަށް.( عورة. )ނެނިވައިކުރާ     = .ިއަދި މުދަލާއި / އަދި ޒީނަތްތެރިވާ ފޭރާާމއ   

   =  ިއަށް ބިުރވެތިވުން.( الّلهނުަވތަ  صالحعملގެ ފޭރާން. )އެބަހީ  تقوىއަދ        =   އޭިތ

 ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ.މާ         =  ީގެ އާޔަތްތަކުގެެތރެއިންވާ ކަްނކަމެވެ. الّلهއެއ   

      =  ލިބިގަނޭތޯ(  وعظنصيحةގައި. )އެމީހުން  أّميدކޮށް ހެދުމުެގ  ِذكرއެމީހުްނ     =  

  !ގެދަރީންނޭވެ. آدمއޭ       = އާ  شيطان) !ވެރިުކރުވިޔަނުދޭށެވެ فتنةކަލޭމެން  އާ شيطان 

 (!ކަލޭމެނަށް މަކަރުެހއްޖަ ނުދޭށެވެ     =  .ްެއސޮރު ނެރުނުފަދައިނ        =  ކަލޭމެންެގ

 މައިންބަފައިން.       =  .ްސުަވރުެގއިނ          =  އެސޮުރ

 އެދެކަނބަލުންގެކިބައިްނ އެދެކަނބަލުްނގެ ލިބާސް ނިގުޅަިއގަްތ. )ފޭރާން ނިގުޅައިގަތް(         =  

 ދެއްކުމަށް. عورةއެދެކަނބަލުންނަށް އެދެކަނބަލުންެގ      =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެޮސުރ ކަލޭމެްނ

 ދެކެއެވެ.      =   ެَلـةއެސޮރާއި އެސޮުރގ  )އެއީ ޖިންނިންނެވެ.( އާއި َقِبيـْ        = 

 ކަލޭމެންނަށް އެޮސރުމެން ނުފެންނާނޭހެން.       =  شيطانހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

 ން ލެއްވީެމވެ.    .ިސަަހރޯވެރިންކަުމގައ         =  .ްއީމާންނުާވ މީސްތަކުންނަށ

         = ( يعنى:الّلهއަދި އެމީހުްނ  )ްކަމެއްކޮށްފިްއޔާ. فاحشއަްށ ީއމާންނުވާމީހުނ      =

 އެމީހުން ބުނާނެއެވެ.          = އަުހެރމެން ދުށީ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިން އެކަމުގެމަތީަގިއ

  ވަނިކޮށެވެ. )އެކަްނ ކުރަިނކޮށެވެ.(      =  ްއަހުރެމެންނަްށ އަމުރުުކރެއްީވއެވެ.  الّلهައދި އެކަމަށ 
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  =  الّله)ޭއ     1( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.1ެއވެ رسول   =  الّله ހަމަކަަށވަރުްނ 

   އަމުރުނުކުރަްއވައެވެ. ނުވެސްުކރަްއވާނެއެވެ.      = ކަންތަކަށް  فاحش         = 

 ރަސްކަންފުޅުެގ މައްޗަށް ބުނަީނހެއްޔެވެ؟ الّلهކަލޭމެން        = .ިކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލިބާްސ  عورةގެަދރީންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނގެ  آدمއޭ  (26)

ބާވައިލެްއވީމެވެ. )އެބަހީ: ފޭރާންުކރެވޭނޭގޮުތގެތަކެއްާޗއި އަިދ ކުރެވޭޭނގޮތް ަކލޭމެނަށް ދެއްވީމެވެ.( އަދި މުދަލާިއ 
صالحަބހީ: ވެރިކަމުެގ ފޭރާްނ )އެ تقوىހިފައިގެންގުޅޭ ަތކެއްޗާިއ ޒީނަތްތެރިވާޭނ ފޭރާާމއި ާބވައިެލްއވީމެވެ. އަިދ 

 قدرةކުރުން އެއީ މާހެޔޮވެގެންވާކަމެެކވެ.( މިކަންތައް ަތކަކީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއްަކއުވަންތަކަމާއި  عمل

 ލިބިގަނޭތޯއެވެ.  نصيحة وعظކޮށް  ذكرތަކުގެެތރެއިން ވާކަންކަމެވެ. ެއއީ އެމީހުްނ  دليلތެރިކަމުގެ 

އައިްސ ސުަވރުެގއިްނ  އާ  شيطانގެފާނު(  حّواىގެފާނާއި  آدمކަލޭމެންެގ ކާބަފައިްނ ) 1ގެދަރީންނެވެ آدمއޭ  (27)
އެސޮުރގެ މަަކރުވެިރކަމުގެ ތެެރއަށް ކަލޭމެްނ  !ވެިރކުރިޔަނުޭދށެވެ فتنـةކަލޭމެން  އާ شيطانނެރެލީފަދައިން ެއ 
ފަހެ އެސޮުރގެ މަަކރުވެިރކަމުން ެއދެކަނބަލުންގެ ލިބާްސ އެދެކަނަބލުންގެ ކިަބއިްނ  1ވައްޓައިިލޔަނުދޭށެވެ

އާ ާއިއ  شيطانއެދެކަނބަލުންނަށް ފެނުމަށްޓަކައެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ެއ  عورةނިގުޅައިގަތެވެ. އެީއ އެދެކަނބަލުންެގ 
އެީއ ކަލޭމެނަްށ އެބައިމީހުްނ  ގެމީހުްނ ކަލޭމެްނ ދެކޭނެއެވެ. އަދި  قبيلـةއެސޮރުެގ ނަސްުލ އެސޮުރގެ 

ްނ އެީއ ތިމާެމންގެ ސަަހރޯެވރިންކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއީވ  شيطانނުފެންނާނޭގޮތުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ 
 އަށް އީމާންނުވާ މީހުންނަެށވެ.  الّله

ކަމެއްކޮށްިފއްާޔ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ. މިީއ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނ ެއގޮތެއްގެމަތީަގިއ  فاحشއަދި އެީމހުން  (28)
 الّلهވަނިކޮށް އަހުރެމެްނ ދުްއގޮތެވެ. )އެމީހުްނ ކުރާތަނުްނ ަދސްކޮށްގެންކުާރ ކަމެެކވެ.( އަިދ މިކަމަށްވަީނ 

الّلهއަހުރެމެންނަްށ އަމުރުުކރައްވާަފއެވެ. )އޭ  އަމުުރ  الّلهކަންތަކަްށ  فاحش !ުނ ވިދާޅުވާށެވެ( ކަލޭގެފާ!އެވެ رسول
تعالىނުކުރައްވަެއވެ. އަދި ނުވެސްުކރައްވާެނއެވެ.  ގެ މައްޗަށް ަކލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި ކަލޭމެްނ  الّله

 ބުނަނީހެއްޔެވެ؟  

  ންެގ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކު އިސްލާމްދީްނ އައުމުެގ ުކރީގައި  عربىކަންތަކަކީ  فاحشމިއާޔަތުގައިމިާވ 
حالކުރަނީ  َطَوافގެފުޅުގައި  ަގއި ތިެބގެންނެވެ. އަދި އެމީހުްނ ބުނަނީ ައހުރެމެްނ މިކަން މިުކރަީނ  ُعرِيَان

މައްޗަްށ ހަާދ  ގެ الّلهުކރައްާވފައެވެ. މިކަމަީކ އެމީހުްނ  أمر الّلهކާބަފައިންކުރިގޮތަށެވެ. އަިދ އެކަމަށްވަީނ 
ކަންތަކަކީ  فاحشން ވިދާޅުވެއެވެ. މިހެނީ  مفّسرކޮށްދެއްވައި މިއާޔަތް ބާވަިއލެއްިވކަމުގައި ބައެއް  بيانބޮޑުދޮގެއްކަން 
 ނުކުރާ ކަންކަމެވެ. قبولނުކުރާ އަިދ ސަލާމަްތ ބުއްދި  قبولއިސްލާމްދީން 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ!            =  ެعدلއަމުރުުކރެއްީވ  َربّތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

 ވެރިވުމަށެވެ.       = ެއަްށ  قبلة) !އަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންގެ މޫނުަތއް ުކރިމަތިކުރާށެވ

 (!ކުރިމަތިކުރާށެވެ        = ).ިކޮންމެ މިސްކިތެއްގައިވެްސ )ނަމާދުުކރާ ކޮންމެތަނެއްގައ 

  =  އަޅުކަންކުރާށެވެ !ކުރާށެވެ دعاءއަދި ކަލޭމެން ެއކަލާނގެއަްށ(!)       = 

.  حالތެރިކުރާ  إخالصއަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް      =  އެކަލާނގެ ކަލޭމެން )އަލަށް ެއއްވެްސ

  އަސަރެއްނެތި( ހެއްދެވިފަދައިން.     =  ައްށ  محشرވާނެއެވެ. )އެަބހީ  إعادކަލޭމެން އެނބުިރ

 ފޮނުވޭނެއެވެ.(       =  توفيقއެއްަބޔަކަްށ އެަކާލނގެ ތެދުމަުގ ދެްއކެވިއެވެ. އެބަީހ: އެކަމުެގ 

 ދެއްވިއެވެ.   =  ެ(!އަިދ އަނެއްބަޔަުކ )ދަންނައެވ       =  އެބައިމީހުންގެ ަމއްަޗްށ

 ވީެއވެ. حقّމަގުފުރެދުން   =  .ްހަމަކަށަަވރުން އެމީުހނ      = ން ަތއް ހިާފ  شيطان

 ކުރީއެވެ. إختيار      .ިސަހަރޯވެރިން ަތކެއް ކަމުަގއ      =  ފިޔަވައި. الّله    

 އަދި އެމީހުްނ ހީުކރީއެވެ.  =       = ަށްހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެންވަނީ ތެދުމަުގގައި ކަމ  

     = ެއޭ އާދަމުގެދަރީންނެވ!       =  ެކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ ޒީނަތްތެިރކަން ހިފާށެވ! 

 (!)އެބަހީ: ޒީނަތްތެިރވާށެވެ       = ).ިކޮންމެ މިސްކިތެއްގަިއ )ނަމާދުކުާރ ކޮންމެހިނދެއްަގއ 

      = .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއ ހަދާެށވ!        = .ެ1އަިދ ކަލޭމެްނ އިސްރާުފ ނުުކރާށެވ 

  =  .ެހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގ        =  އިްސރާފުކުާރ މީހުންަންށ

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.    =   الّله)ޭއ ކުީރ  حرام 1( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول

 ކާކުހެއްެޔވެ؟   =  ެދއްިވ ޒީނަތްތެރިކަން. الّله        =  އެަކލާނެގ އެަކލާނެގ
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އަޅުތަކުންނަށް ނެރެދެއްވާަފއިވާ.       =  ުތަކެްއޗާއި. حاللއަިދ ރިޒުގުެގ ރަނގަޅ    = 

1    ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   =  .ެެއއީ އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށްުހިރ ތަކެއްެޗވ    

      =  ގައި. )ކާފަރުްނ އެއިްނ ބޭނުންކުރިޔަސް( حياةދުނިޔޭެގ            =  އަިދ

 ވެގެންވާ ތަެކއްޗެވެ. خاصّދުވަހުން އެމީހުންނަށް  قيامةހަމަ     =   .ްއެފަދައިނ       =  

 ކޮށްދެއްވަނީ.  بيانކޮށް  تفصيلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ      =  .ްދަންނަބަޔަކަށ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (29)  عدلއަމުރުުކރައްވާަފއިވަނީ  َربّތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول

حقّވެރިވުމަށެވެ. )ހުިރހާކަމެްއގަިއ ސީދާކޮްށ  އަްށ ބުނުމެވެ.( އަިދ ަކލޭމެން ނަމާދުުކާރ  حقّނު  حق އަްށ ުނ  حق 
الّلهކޮންމެތާކު )ކޮންމެ މިސްކިތެްއގައިވެސް(   قائم)ގެފުޅަށް( ކަލޭމެންެގ މޫނުތައް ސީދާކޮްށ  –އަށް  كعبة

ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަިދ  حالތެރިކުރާ  صإخالކުރުމަށެވެ. އަދި އަޅުކަން އެަކލާނގެއަށް 
ދުވަހުން )މަރުވުމަށްފަހު( އަލުްނ  قيامةއެންމެ ފުރަތަމަ ނެތުމުގެތެރެއިން އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ހެްއދެވިފަދައިން 

 ކުަރއްާވނެއެވެ.( محشرދިރުއްވަިއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން ފޮނުވާނެެއވެ. )

( !ެދއްވިއެވެ. އަިދ އަނެއްބަޔަުކ )ދަންނައެވެ  توفيقތެދުމަގުދެއްެކވިއެވެ. ތެދުމަގަށް  الّله އެއްބަޔަކަށް  (30)
ްނ ކަމުގަިއ  شيطانފިޔަަވިއ  الّلهސަހަޯރވެރިންނަީކ ގެީވއެވެ. އެމީހުްނ ތިމާމެން حقّއެމީހުންގެމައްޗަްށ މަގުފުރެދުްނ 

 ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ީހކުރަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެން މިތިބީ ތެދުމަގުގަިއކަމަށެވެ.  إختيارބަލައި 

ައދި ނަމާދުކުރާ ކޮންެމހިނދެއްގަިއ )ފޭރާމާިއ  –ނަމާދުުކރާ ކޮންމެތަނެްއގައި  !ގެަދރީންނޭވެ آدمއޭ  (31)
ކުރާށެވެ. އެބަހީ: ނަމާދުުކރާހިނުދ ތިމާމެްނ  إختيار.( ދެންވެސް ުހިރ އެހެިނހެްނ ޒީނަތްތެރިކަްނ ކަލޭމެްނ ހިފާށެވެ

ަަވެސް އިސްލާމުދީްނ ހުއްދަޭދ ޒީނަތްތެރިކަމެވެ.( 1ތާހިރުެވ ލިބެްނހުިރ ޒީނަތްތެރިކަމެްއ ލިބިގަންނާށެވެ ައިދ  )ނަ
ހުންނަްށ ކުރާމީ  إسرافއެހެީނ  !ނުކުރާށެވެ إسرافަކލޭމެން )ެއއްކަމެއްގަިއވެސް(  !ކަލޭމެން ކައިޮބއި ހަދާެށވެ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ.

الّله)އޭ  (32) َنـةއާިއ  لَِباس) 1( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول އެަކލާނެގ  الّلهތެރިވެޭވ ތަކެތީެގގޮތުން(  زِيـْ
ކޮށްެދއްވާފައިާވ  حاللކުަރއްވާފަިއވާ ތަެކއްޗާިއ ައދި ރިޒުގުގެެތރެއިްނ އެަކލާނގެ  حاللއަޅުތަކުންނަށް ނެރެދެއްާވ 

އެީއ އީމާންީވ މީހުންނަްށ  1ކުީރ ކާުކހެއްެޔވެ؟ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ حرام -ރިޒުގު  –ރަނގަޅުކާނާ  حالل
ދުވަހުްނ  قيامةސް މެއެވެ.( އަިދ އެީއ ގަިއ ުހރި ތަކެްއޗެވެ. )ކާަފރުން އެއިްނ ބޭނުްނކޮށްއުޅުނުނަމަވެ حياةދުނިޔޭގެ 

ކޮްށ  بيانތަފާތުކޮށް  حّجةއާއި  دليلންނަށްވާތަކެްއޗެވެ. ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައް އަިދ  مؤمنވެ  خاصّހަމަ 
 ކޮށްދެއްވަނީ ވިސްނާ ފިުކރުކުާރ މީހުންނަށެވެ. تفصيل
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = .ެ1ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ      =  حرامތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ ުކރެއްވިކަންކަަށވަރީ.  َرّب

   = ކަންތައްތަކެވެ. فاحش       =.ްއޭގެތެރެއިން ފައުޅުވެގެްނވާ ކަންތައްތައ    

 އަދި އޭގެތެރެއިން ަފއުޅުނުވެ ވަންހަނާެވގެންވާ ތަކެްއާޗއި.  =      =  އަދި ފާފަކުރުމާއި އަިދ

  ކުރުމާއި. بغاوةދެކޮޅުހަދާ     =  ްއަކާއިނުލައި. حقّއެއްވެސ       =  އަދި ކަލޭެމްނ

  ކުރުމާއި. )ެއކަލާނެގއާއި ބަިއވެރިުކރުމާއި( شريكއަށް  الّله            =  އެއަށް އެްއވެްސ

  އެއް ބާވައިނުލެއްވޭ ތަކެްއޗާއި. حّجةއެއް  دليل        =   ްެގ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

 ރަސްކަންފުޅާއިމެދު ބުނުމެވެ.       = .ިކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތ        =  އަިދ

އާ ދޮގުކުިރ ކޮންމެބަޔަކުެވސް ަހލާކުވާެނ  رسولާއއި  الّلهއެއްެވއެވެ. ) أجلއަކަށްވެސް  أّمـةކޮންމެ 

  ވަކިވަގުތެްއވެއެވެ.(      =  އަދި ެއވަގުތު އަތުވެއްޖެްއޔާ. أجلފަހެ އެމީުހންގެ ެއ  

        = .ެހިނދުކޮޅަކުވެސް އެމީހުން ފަސްނުެވއެވެ. ލަސްނުވެެއވ       =  

  ނުެވއެވެ. ކުރިެވސްނުވެއެވެ.އަދި އެމީހުން )އެއަްށވުރެ( ިއސްވެސް     =  ޭ1ގެދަރިންނޭވެ. آدمއ   

         =  ްން ވަޑައިގެންފިއްޔާ.  رسولަކލޭމެންގެގާތަށް ަކލޭމެންގެތެެރިއނ      

  މަށް.އްވުއިދެވައެބޭކަލުން ަކލޭމެންނަށް ކިޔަ  =   = .ްތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައ    = 

ކޮްށ  إصالحއަދި އެމީހަކު  =   ވެރިވެއްޖެމީހާ. )އީމާްނވެ ކިޔަމަންެތރިވެއްެޖމީހާ( تقوىދެންފަހެ 

  ކޮށް( صالحعمل)ކިޔަމަންވެ     =   ްިބރެއްނެތެވެ.ފަެހ އެމީހުންގެ މަްއޗަކަށް ެއއްވެސ  

      =  .ެއަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެމީހުން ނުވެެއވ       = އަިދ

 ދޮގުހެދިމީހުން / ޮދގުކުރިމީހުން.      = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައ       =  އަިދ
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رُއެއާޔަތްތަކަށް ބޮޑާވެ   ވި.  ِكبـْ     = .ީއެމީހުން އެއ       =  .ެނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވ

         =  .ެއެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެާތނގައެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަންތަކެވެ.   فاحشކުެރްއވިކަންކަށަވަީރ އެންމެހަިއ  َرّبَحَرامތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  1ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު  (33)

ނުކުރާ އަދި ސަލާމަތް ބުއްދި ނަުފރަތުކުރާ ކޮންމެ ހަިޑހުތުރު ކަންކަމެވެ.( ޭއގެތެރެއިްނ  قبولއެއީ )އިސްލާމްދީން 

ކުރެްއވީ(  حرامގެންވާ ަކންތަކާއިވެސް މެެއވެ. އަދި )ެއކަލާނެގ ފާޅުވެ އެނގޭކަންތަކާިއ އަދި ފައުޅުނުެވ ވަންހަނާވެ 

ކުރުަމްށ  شريكކުރުާމއި، އަދި ކަލޭމެން އެތަކެތި އެކަލާނެގއާއި  بغاوةއެއްނެތި ދެކޮޅުހަާދ  حقّފާފަކުރުމާއި ެއއްވެްސ 

އާއިމެދު ކަލޭމެންނަްށ  الّلهކުރުމާއި، އަދި  شريكއާއި  الّله ތިއެއް ާބވައިަލއްވާފައިނުާވ ތަކެ حّجةއެއް  دليلއެއްވެސް 

 ނޭނގޭ ތަކެތި ބުނުމެވެ. 

އައިސް ހަލާުކވުމަށް(  عذابއަކަށްވެސް )އެބަޔަކަށް  أّمـةން ދޮގުކުރި( އަދި ކޮންމެ  رسولއާއި  الّله) (34)

ނޑައެޅި ވެގެންާވ ވަގުތެއްެވއެވެ. ފަެހ އެމީހުްނގެ އެވަގުުތ ައއުމުން ހިނދުކޮޅަކުވެްސ  ަޢއްޔަން އަޖަލެއްވެެއވެ. ކަ

އެމީހުން ލަސްނުވާެނއެވެ. އަދި އެީމހުން އެއަްށވުރެ އިސްެވސް ނުވާނެއެވެ. އެބަީހ އެަވގުތަށްވުެރ އެމީހުން ހަލާުކ 

 އަވަސްވެްސ ނުވާނެއެވެ. 

އިެދއްވުމަށް ކަލޭމެންެގ ަޔވަަަތްތަްއ ަކލޭމެންނަށް ކިތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަ !ގެ ަދރީންނޭވެ آدمއޭ  (35)

ކޮށް އެބަީހ  إصالحވެ ކިޔަމަންތެރިވެ އަދި  إيمانބޭކަލުން ވަޑައިގެންފިއްޔާ ދެން އެބޭަކލުންަނށް  رسولތެރެއިން 

عمل ވެިރވެއްޖެމީހާ ަފެހ އެފަދަމީހުންެގ މައްޗަްށ ެއއްެވްސ  تقوىއެބަހީ  !ކޮށްހެިދ މީާހ ދަންނައެވެ صالح

 ބިރުވެރިކަެމއް ނުެވއެވެ. އަދި ހިތާމަކުރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުވެެއވެ. 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތައް ޮދގުކޮށް އަދި ެއއާަޔތްތަކާމެދު ބޮޑާވެ ކިބުުރވެިރވެއްޖެމީހާ ަފެހ  (36)

 ަކއިގެ އެކުެވރިންނެވެ. އެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނަގއެވެ.އެފަދަމީހުން އެީއ ނަރަ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ފާހެ ކާކުހެއްެޔވެ؟           =  ގެމައްޗަްށ  الّله

  ހެިދ މީހަކަްށވުރެްނ. بـُْهَتانދޮގެއް އުފައްދައިގަތްމީަހކަށްވުެރ /          =   ނުވަަތ އެމީހަުކ

 އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރި.     = .ެ1އެމީހުްނ ދަންނައެވ          =  އެމީހުންނަްށ

 ލިބޭނެއެވެ. َنِصْيبُއެމީހުންގެ      =   ާއާ އަިދ  عملފޮތުން )ދުނިޔޭގައި ދިމާވާނެ ހެވާ ނުބައި، އަޖަލ

 ރިޒުގާ ލިބޭނެއެވެ.(     =  .ްއެމީހުްނ ގާތަްށ އަތުެވއްޖައުމަށް ދާންދެނ    = 

  ން(ބޭަކލު يالئكتން )މަރުހިއްޕަވާ  رسولތިމަންރަސްކަލާނގެ     =  އެބޭކަލުން އެީމހުްނެގ

  މަރުހިއްޕަވާނެެއވެ.   = .ެއެބޭކަލުން )އެމީހުންނަށް( ިވދާޅުވާނެއެވ           =  ކަލޭމެްނ

  ؟ކުރިތަކެތި ކޮބައިހެްއޔެވެ دعاءއެތަކެއްޗަށް ގޮވާ       = ފިޔަވައި. الّله          = 

 އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ. އެތަކެިތ އަުހރެމެންގެކިބައިން ެގއްލިއްޖެއެވެ.         =  އަިދ

  ަތކުގެމައްޗަްށ ެހކިދޭނެއެވެ. نفسއެމީހުން އެީމހުންެގ     = ްށް އެމީހުންވީކަމަހަމަކަށަަވރުނ    

 = .ިކާފަރުންކަމުގައ   =  ކުރަްއވާނެއެވެ. وحىދުވަހުން(  قيامةއެކަލާނގެ )އެމީހުނަްށ      

   =.ެކަލޭމެން )ނަރަކައިަގއިވީ( ބަޔަކުމީހުްނގެތެރެއިްނ ވަންނާށެވ!         = 

  ކަލޭމެންގެކުރިން ވޭތިވެ ގޮސްަފއިވާ.      =  .ްޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެތެރެއިނ   

   =  .ިނަރަކައިަގއ        =  .ިބަޔަކުމީހުން )ނަރަކައަށް( ވަްތކޮންމެހިނދެއްގައ     

     =  ދެެއވެ. لعنةެގ މީހުްނ ިމމީހުންނަށް  أّمةއެަބހީ: އަނެްއ  أختޭއގެ އަނެްއ        

   =  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. )ޖަމާވެއްޖެއްޔާ( جمعެއ އެންމެން ެއއަްށ        =  އެީމހުންެގ ަފުހ

 މީހުން ބުނާނެއެވެ.     = ީީމހުްނނަށް.އެމީހުންެގ ުކރ        =  ެެއވެ َربّއޭ އަޅަމެންގ! 

 މިތިބަމީހުން.    = .ެއަޅަމެން މަގުފުރެއްދީއެވ        =  ަފހެ އެީމހުންނަށް ޑަަބްލ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

1   ދެއްވާންދޭވެ عذاب  = .ެނަރަަކއިގ         =  ކުރެްއވިއެވެ.  وحىެއކަލާނެގ

 )ކަލޭމެންކުރެ ކޮންމެ ބަަޔކަށް( ޑަބަލްވެެއވެ.      =  ުންނަަކްށ ކަލޭމެއަދި އެކަމަކ

 ނޭނގެއެވެ.       = .ެއަދި ޭއގެ ުކރީމީހުްނ ުބނާނެއެވ      = .ްއޭެގ ފަހުމީހުންނަށ  

        = .ެފަހެ އަހަރެމެންގެމައްޗަށް ަކލޭމެންނަކަށް ނުވެއެވ     =  އެއްެވްސ

 މާތްކަމެއް.       =  ެގރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ. عذابފަެހ ކަލޭމެްނ!          = 

 ކަލޭމެން ުކރިކަންތައްތަކުގެސަބަބުން 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގެމައްޗަށް ދޮގުހަދައިގަތް މީަހކަށްވުރެ ުނވަތަ އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރިމީހަކަށްުވެރ  الّلهފަހެ  (37)
ވަކިންބޮޑު އަނިޔާެވރިއަކީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ )އެއަށްުވރެ ބޮުޑ އަނިޔާެވރިއަކު ުނވެއެވެ.( އެީމހުންނަށް ފޮތުްނ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅިގެންވާގޮތަށް(  އެީމހުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. )އެބަހީ: ެހވާނުބަޔާ نصيبކަ ރިޒުާގ އަިދ އަަޖލު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެްއ އެމީހުންނަްށ ލިބޭނެއެވެ. އެއީ އެމީހުްނގެ ަމރުހިއްޕެވުމަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ފޮތުގައި ކަ

ޅުވާެނއެވެ. ބޭކަލުްނ އެމީހުންނާިއ ހަމައަްށ ވަޑައިގެންފުަމށްދާންދެނެވެ. އެބޭކަލުން )އެމީހުނަށް( ވިދާ مالئكةފޮނުއްވާ 
ފިޔަަވއި އެަފރާތްތަކަށް އަދި އެތަެކއްޗަށް ގޮވިތަެކތި ކޮބައިެހއްޔެވެ؟ އެ އަބާއްޖަެވރިން ދަންނަވާނެެއވެ.  الّلهކަލޭމެން 

ކުެރއްވިެއވެ.(  الّلهوحىއެތަކެތި ައހުރެމެންެގ ކިަބއިން ގެއްިލއްޖެއެވެ. )އަުހރެމެން ޫދކޮށް އެތަކެިތ ހިނގައްޖެއެވެ.( 
 ތަކުގެމައްޗަށް ެއމީހުން ހެކިވާެނއެވެ.  نفسކާފަރުންކަުމގައި އެމީހުންެގ  އެމީހުންނީ

ދުވަހުން( އަންަގވާނެއެވެ. ަކޭލމެންގެކުރިން ަނރަކައަށްވަްނ ޖިންނިންނާިއ  قيامة)އެމީހުންނަށް  الّله (38)
ީއ ަކލޭމެންފަދައިްނ ގެެތރެއަްށ ެއ ޖަމާޢަތަށް ަނރަކައަްށ ކަލޭމެންވެްސ ވަންނާށެވެ! )އެ أّمةއިންސާނުންގެ 

އެއްގެ ީމހުންގޮސް ަނރަކައަްށ  أّمةކާފަރުކަމާއި ނުިކޔަމަންތެރިކަމުަގއި އިްސވެދިޔަ މީހުންެނވެ.( އަދި ކޮންމެ 
ތައް އެނަރަކައަށް ޖަމާެވ  أّمةދޭނެއެވެ. އެހެންގޮސް އެންމެހައި ކާަފރު  لعنةމި މީހުންނަށް  أّمةވަނުމުން އޭގެ އަނެއް 

ޮކށ  ، އައިމީހުްނ ުކރިްނ އައިމީހުންނަްށ ހަމަވީމާ ަފހުން   ربّއަްށ ދަންނަވާނެއެވެ. ޭއ އަޅަމެންެގ  الّلهިއާޝަރތ 

 عذابމިތިބަމީހުން ިމއީ އަޅަމެން މަގުުފރެއްދި ީމހުންނެވެ. ފަހެ އެމީހުންނަްށ ނަރަަކއިގެ ޑަބަްލ  !އެވެ

ވެއެވެ. އެކަަމކު އެކަމެްއ  عذابއަންަގވާނެއެވެ. ަކލޭމެންކުެރ ކޮންމެ ަބޔަކަށްވެސް ޑަބަްލ  الّله !ދެއްވާންދޭވެ
 ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭނެެއވެ. 

ކޮްށ  مخاطبތަކުގެެތރެއިން( ަފހުން އައިމީހުންނާިއ  أّمـةއަދި އެމީހުްނގެ )އެބަހީ: ނަރަަކއިގަތިޭބ ކާފަުރ  (39)
ހުރެމެންގެ ަމއްޗަށް ކަލޭެމންނަށް އެއްވެސް މާތްކަމެއް އަދި ެހވެއްނެތެވެ. ފަެހ ފުރަތަމަތިބި މީހުން ބުނާނެއެވެ. އަ

تعالى ކުރަްއވައި އަންގަވާެނެއވެ. ކަލޭމެން ދުނިޔޭަގއި ުކރާ ކަުމގައިީވ ނުބަިއ  مخاطبމިއެންމެންނާ  الّله
 ގެ ރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ. عذابކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުްނ 
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

             = .ްހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރިމީހުނ     

   =.ްއަިދ އެމީހުްނ އެއާޔަތްތަކަްށ ބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރެވގަތްމީހުނ      =  އެމީހުންނަށްޓަަކިއ

 ނުހުޅުވޭނެއެވެ.     = .ްއުޑުގެ ދޮރުތައ           =  އަދި އެމީހުްނ ސުވަުރެގ

 ނުވަންނާނެއެވެ.    = ވަދެއްޖައުމަށްދާންދެން. جمل        = .ްތިނޯހުގެ ފަގައިނ 

   = .ެއަިދ އެފަދައިންނެވ        =  ންނަށް )ނުބަިއ  مجرمތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ނުލަފާ މީހުންނަށް( ޖަޒާދެއްވަނީ.        =   )ެއެމީހުންނަށްވަނީ ނަަރކައިެގ )އަލިފާނުގ

 ތަންމައްޗެކެވެ.        =  ނޑެއްެގގޮތުންވަނީ( އަލިފާނުެގ އަިދ އެީމހުންގެމަތީގަިއ )ރަޖާގަ

  ރަޖައެކެވެ.     = .ެއަދި އެފަދައިންެނވ        =  އަނިޔާެވރިންނަްށ

   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވަނީ.    = ީމީސްަތކުން. އަިދ އީމާންވ   

    =  ކުރި. صالحعملއަިދ އެމީހުްނ        =   نفسތިމަންރަސްަކލާނެގ އެްއވެްސ 

  އަކަށް ބުރަނުޖައްަސވަމެވެ.  =  ެއަަކށް ތަނަވަސްވެ ކުޅަދާނަވާވަރަކަށްމެނުވީ. نفسއ     

 އެމީހުން ެއއީ. =      = .ެސުވަރުގޭެގ އެކުެވރީންނެވ          =

 އެމީހުންދެމިތިބޭހުށީ ހަމައެތާނަގއެވެ.    =.ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނިގުޅައިގެންނެވީމެވ     

    =  .ިއެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއިވާތަކެތ    =  ވެރިކަމުެގ ތެރެއިްނވާ. حسدރުޅިވެރިކަމާިއ 

           = .ޭއެމީހުންގެދަށުން އާރުަތއްދެމ      =  .ެއަދި އެމީހުން ބުންޏެވ

 )ބުނާނެއެވެ.(     =  ިއަށެވެ. الّلهވަނީ  ثناءއާއި  تعريفއެންމެހައ         = ީއެއ

 މިތަނަށް )ސުވަރުެގއަށް( އަޅަމެނަށް މަގުދެްއކެވި ަކލާނގެއެވެ.        =  އަދި ތެދުމަުގ

 ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ އަޅަމެން ނުވެއެވެ.        =  ްތެދުމަގު ނުދެއްކެވިނަމަ.  الّلهއަޅަމެނަށ 

     =  .ެހަމަކަަށވަރުން ވަޑައިގެންނެވިެއވ       =  ެން. رسولގެ  َرب އަޅަމެންގ   = 
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  ދީނާއިގެން. حقّއާއިގެން.  حقّ   = .ެއަދި އެީމހުންނަށް ނިދާއިއްެވވޭނެއެވ       =  ޭއ

 އެސުަވރުގެެއވެ.( މިއީ 1)ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިންޭނވެ     = .ިއެތަން ކަލޭމެން ވާރުތަުކރ    

       = .ްކަލޭމެން )ދުނިޭޔގައި( ކުރިކަންތަުކގެ ސަބަބުނ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

رُހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުކޮްށ އަިދ އެއާޔަތްތަކަށް ބޮޑާެވ  (40) ެވރިވެއްެޖ މީހުްނ  ِكبـْ

( ތިނޯުހގެ ަފގައިްނ ޖަމަލު ވަދެއްޖައުމަށްދާންެދން އެމީހުންނަށްޓަކަިއ އުޑުެގ ޮދރުތައް ުނހުޅުވޭނެއެވެ. !)ދަންނައެވެ

ގެ އަސަރެއްވުމަކީ ެއހާވެސް ދުުރކަމެކެވެ.( އަިދ  رحمةއަދި އެމީހުން ސުވަުރގެ ނުވަންނާނެއެވެ. )އެމީހުންނަށް 

 ދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ.  جزاءްނރަސްކަލާނގެ ންނަށް އެބަހީ ނުބައިުނލަފާ މީހުންނަށް ތިމަ ُمْجرِمُ

އެމީހުންނަށްވަނީ ަނރަކަިއެގ އަލިފާނުެގ ތަންމަްއޗެކެވެ. އެީއ އެމީހުން އިށީނދެ އޮށޯވެވުމަށެވެ. )އެކަމަުކ  (41)
ތެޅިފޮޅުން ނޫން އެހެންގޮތެއް ނުވެެއވެ. އެކަމަުކ  ؟ދެން އެތާ އޮށޯެވ އަރާމުުކރާނީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްެޔވެ

މަރެއްވެްސ ނުވާނެެއވެ.( އަދި އެމީހުންެގ ަގއިމަތީ އެޅުމަށްވަނީ ަނރަކައިެގ އަލިފާނުެގ ރަޖައެކެވެ. ނިވައެެކވެ. 

 ދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ.  جزاءންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  مشرك -އަނިޔާވެރިންނަްށ  ( نـَْعوذبِالّلهِمَنالنَّارِ)

ކުރިމީހުން( ެއހެނީ ެއއްެވްސ  عملކުރިމީހުްނ )އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަވާވަރަްށ  صالحعملއަދި އީމާންވެގެްނ  (42)

ނުޖައްސަވައެވެ. އެފަދަމީހުންނަީކ ސުަވރުޭގެގ  تكليفއަކަށް ކުޅަދާނަ ނުާވވަރަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  نفس

 އެކުވެރިންނެވެ. އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާނގައެވެ. 

ވެރިކަމުގެގޮތުން އެީމހުންގެ ހިތްަތކުގައިވާނަމަ ވާތަެކއްޗެއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  حسدއަދި ރުޅިވެރިކަމާއި  (43)

ނިގުޅައިގެންނެވީމެވެ. އެުސވަރުެގ ވަންތަެވރިންެގ ދަށުން ާއރުތައް ދެމޭނެއެވެ. އަދި އެީމހުން ދަންނަވާނެެއވެ. 
އަޅަމެނަށް މިސުވަުރގެއަށް ައއުމަްށ  އަެށވެ. އެކަލާނެގއީ الّلهވެގެންވަނީ  خاصّއެއް  تعريفއާއި  حمدއެންމެހައި 

އަޅަމެނަށް މިސީދާމަގު ނުދެއްެކވިނަމަ އެކަމަްށ ތެދުމަގު ލިބޭޭނ  الّلهދެއްވައި މަގުދެއްކެިވ ަކލާނގެއެވެ. އަދި  توفيق

. އާއިގެންނެވެ حقّން ވަޑައިގެންނެވީ  رسولގެ  َربّބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެން ނުވެެއވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންެގ 

( !ވެރިންނޭވެ أهلއިއްވެވޭނެއެވެ. )އޭ ުސވަރުޭގގެ  نداءވީއެވެ.( ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް  تبعއާއި  حقّ)އަޅަމެން އެ 

ކުރެްއިވ ސުވަުރގެއެވެ.( ކަލޭމެްނ އެތަްނ  وعدން ވަޑަިއގެން  رسولމިއީ އެުސވަރުެގއެވެ. )ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

 ކުީރއެވެ.ގެ ސަބަބުން ާވރުތަ عملކަލޭމެންކުިރ ހެޮޔ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = .ެއަދި ސުވަރުގޭގެ ެއކުވެރިްނ ގޮވާލާނެެއވ      = ނަރަކަިއެގ

  އެކުވެރިންނަށް.       = .ެހަމަކަށަަވރުން ައުހރެމެންނަށް ފެނިއްޖެއެވ           =  

 އެްއޗެއްަކމުގައި.   حقّކުރެއްިވ އެތި އެއީ  وعد َرب އަހުރެމެންގެ     =   ފަހެ ކަލޭމެނަްށ

 ފެނިއްޖެހެއްޔެވެ؟          =  އެއްޗެއްކަުމގައި.  حقّކުރެއްވި އެތި އެީއ  وعد َرب ކަލޭމެންެގ 

      = .ެއެމީހުން )އެބަހީ ަނރަކަވަންތަެވރިން( ުބނާނެއެވެ. އާއެކެވ       =  އަިދ

  އެދެބައިމީހުންގެ ދެމެދު ގޮާވ ބޭކަލަުކ ގޮަވއިލަްއވާނެއެވެ.      =  ްلعنةެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ 

 ހުއްޓެވެ.       =  / ންގެމައްޗަށް. مشركއަނިޔާވެރިންގެމަްއޗަްށ   =  .ީއެމީހުންނަކ

          = ގެމަގު )އެހެންމީހުްނނަށް( ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާމީހުންނެވެ. الّله     

    =  .ެއަދި އެމަުގ ގުދުވުމަްށ އެދޭމީހުންނެވ          =  ްآخرةއަދި އެމީހުނ 

 .  حالދުވަހަށް ކާފަުރވެގެންވާ        =  ުސުވަުރގެޔާ ނަރަަކޔާދެމެދު(  –އަދި އެދެމެދ(

  ެއވެ ކިޔާާފރެކެވެ.( أْعَرافُ  ) އެއީ  ފަރުދާއެއްވެެއވެ. ހުަރހެއްެވއެވެ       =  ިأْعَرافُއަދ 

ެއއި އެމީހުންގެ ހެޮޔކަމާއި ނުބައިަކްނ ގެމަތީގައި ފިރިހެނުންތަެކއްވެެއވެ. )ބަޔަކުވެއެވެ.
تُ ގެ هللا އެމީހުން އެދި އެިދ އެތިީބ ހަމަހަމަވެގެންވާީމހުންނެވެ. ًَ   (އަށެވެ. َرْح    =  އެމީހުންނަްށ

  ގެމީހުންނަށް އެނގެއެވެ( أْعَرافُއެނގެއެވެ. )އެަބހީ:    =  ން.  عالمةކޮންމެބަޔަކުވެްސ އެމީހުންެގ

  )ސުވަރުެގވަންތަވެރިންާނ ނަރަަކވަންތަވެރިން(    =  .ެއަދި އެމީހުްނ ޮގވަިއލާނެއެވ      = 

   ސުވަރުޭގގެ އެކުެވރިންނަށް.    =  .ެަކލޭމެންނަށް ސަލާމުުހއްޓެވ        =  

 ނުވަދެއެވެ. –ސުވަރުެގއަށް  –އެމީހުން އެތަނަށް       =  ްއެމީހުން އެތަނަށް ވަނުމަށ

  ގެީމހުންނެވެ. ނުަވތަ ސުވަުރގެވަންތަެވރިންނެވެ.( أْعَرافُ. )ެއއީ  حالދަހިވެތިވެގެންާވ      

       ެލޯތަްއ އަނުބރުވާެލވިއްޖެއްޔާ. –ގަިއވާ ީމހުންެގ  أْعَرافُއެަބހީ  –އަިދ އެމީހުްނގ      

  =  ްަނރަކައިެގ އެުކވެރިންނާ ދިާމލައ    =  .ެއެމީހުން ދަންނަވާނެއެވ         =  ޭއ

                                          

                                        

                                       

                                     

               



                      
 

4 9 7   

މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

 !އެވެ. އަޅަމެން ނުލަްއވާންދޭވެ َربّއަޅަމެންގެ         = .ުމި އަނިޔާެވރިންނާއިއެކ  

        =  ިެގ އެކުެވރިން ގޮވައިލާެނއެވެ. أْعَرافُއަދ    = .ްބަޔަކަށ     

 އެމީހުންނަށް މިމީހުންއެނގޭނެއެވެ. =  =  ެން. عالمةއެމީހުންގ    =  )ްއެމީހުން )މިމީހުނަށ

  ބުނާނެއެވެ.       =  .ެކަލޭމެންނަށް ުފއްދައެްއ ނުދިނެވ   =  ކަލޭމެން ޖަމާވުމަކުްނ

 ޖަމާކުރި މުދަލާ ގިނަދަރީންނަކުން( )ކަލޭމެން           =  އަދި ކަލޭމެން އެވީ ބޮޑާކަާމިއ

 ކިބުރުވެިރކަމުން. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ިއެގ އެކުެވރިންނަށް ގޮވާނެެއވެ.އަދިބުނާނެއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެމެންެގ ސުވަރުޭގގެ އެކުެވރިން ަނރަކަ (44)

 َربّކަުމގަިއ އަހުރެމެންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ. ފަހެ ކަލޭމެންގެ  حقّއެއީ ތެދު  وعدއަުހރެމެންނަށް ކުރެްއވި  َربّ
އެއްކަުމގަިއ ކަލޭމެނަްށ ފެނިއްޖެހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދަންނަވާނެެއވެ. އާެއކެވެ.  حقّއެީއ  وعدކަލޭމެނަށް ުކރެއްިވ 

ދެންފަހެ އެދެބައިމީހުންގެދެމެދުަގއި ގޮާވލަްއވާ ބޭކަަލކު ގޮަވއިލައްވާެނއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އަނިާޔވެރިންގެަމއްަޗްށ 
 ހުއްޓެވެ.  لعنةެގ  الّله

 ނަށްވެސް ބަންދުކޮށް ުހރަސްޮކށް އިސްލާމްދީން ެއހެންމީހުން :نىيعގެމަގު  الّلهއެއަނިޔާވެރިްނ އެއީ  (45)
ދުަވހަްށ  آخرةމީހުންނެވެ. އަދި އެދީނަށް ގުދުކަމާއި ބަޅުކަން ެއދޭމީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންވަީނ ހެދި

 ކާފަރުވެގެންނެވެ. 

އެއްެވއެވެ. އެބަހީ: ސުވަރުގެާޔ ނަރަކަޔާ ދެމެދު ހުރަެހއްވެެއވެ.  ِحَجابއަދި އެދެމެދުގައި ުހރަހެްއވެއެވެ.  (46)
ގެމަތީގަިއ ބަޔަުކވެއެވެ. އަިދ އެމީހުންނަްށ ކޮންމެބަޔަކުވެްސ  أعرافެއ ކިާޔ ފާެރވެ. އަިދ ެއ  أعرافއެއީ 

ެގ  أعرافރިން ތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. )އެަބހީ: ުސވަރުގެވަންަތވެރިންނާއި ަނރަކަވަންތަވެ  عالمةއެމީހުންގެ 
ވެރިންނަްށ ރަނގަޅަްށ އެނގެެއވެ. ެއއީ ުސވަުރގެވަންތަވެރިްނގެ މޫުނ އަިލެވ އުޖާލާެވގެންވުމާިއ  أهل

ެވރިްނ  أهلެގ  أعرافނަރަކަވަންތަެވރިންގެ މޫނުތަްއ ކަޅުވެގެްނވުމާއި ލޯ ނޫެވގެންުވމެވެ.( އަދި އެމީހުްނ އެބަހީ: 
ހުއްޓެެވ.  سالم)އޭ ސުަވރުގެަވންތަވެރިންނޭވެ.( ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  –ސުވަރުެގވަންތަވެރިންނަށް ގޮވާލާނެެއވެ. 

ވެރިްނ ެއސުވަުރގެއަްށ ަވނުމަށް ދަހިވެިތވެގެންވެެއވެ. ެއކަމަުކ އެމީހުްނ އަިދ  أهلެގ  أعراف :يعنىއެމީހުން 
 އެތާކަށް ނުވަދެެއވެ. 

ގެމީހުންެގ މޫނުތައް ަނރަކައާިއ ދިމާއަށް އަނބުުރވައިެލވިއްޖެއްާޔ )އެަތްނ  أعراف :يعنىން އަދި އެމީހު (47)
ރެއަްށ އަޅަމެްނ މިއަނިާޔވެިރ މީސްތަކުންެގ ތެ !އެވެ  ربّފެނިފައި( އެމީހުން ދަންަނވާނެއެވެ. ޭއ އަޅަމެންގެ 

 5ނުލައްވާންދޭވެ

 عالمةގެމީހުްނ )ނަރަަކވަންތަވެރިންުކރެ( ބަޔަކަށް ޮގވައިލާނެެއވެ. އަދި އެމީހުންގަިއ ުހރި  أعرافއަދި  (48)
ތަކާއި ނިޝާންތަކުން ެއއީ ކޮންަބއެއްކަން ރަނގަޅަށް އެނޭގނެއެވެ. އަދި ބުނާނެއެވެ. ކަލޭމެން ދުނިޭޔގައި ޖަމާުކިރ 

)އެއްވެސް ަފއިދާއެްއ ؟ ލޭމެނަށްވީ ކޮންކަމެްއހެއްޔެވެ ތަކެތީންނާއި އަދި ަކލޭމެންވީ ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުެވރިކަމުން ކަ 
 ނުވިއެވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  )މިމީހުންެހއްޔެވެ؟ )މިމީހުނަށްހެްއޔެވެ؟      = .ީކަލޭމެން ހުވައިުކރ      

    =  ނުލައްވާެނކަމަށް. رحمةއެަކލާނގެ  الّلهއެމީހުންނަްށ       = (وحىއެމީހުންނަްށ  الّله 

  !ުސވަުރގެއަށްވަންނާށެވެ.ކުރެއްިވއެވެ.( ަކލޭމެން      = .ެކަލޭމެްނ މައްޗަްށ އެްއވެސްބިރެއްނެެތވ 

    = .ެއަދި ކަލޭމެން ނުވެއެވ    =  .ިހިތާމަުކރާނެ ބަޔަކުކަމުަގއ    

    = .ެއަދި ނަރަކައިގެ އެކުެވރިން ޮގވާލާނެއެވ         = ސުވަރުގޭެގ

  އެކުވެރިންނަށް.      = ެ1އަހުރެމެންގެ މަްއޗަށް ކަލޭމެން އޮއްަސއިދީބަލާށ.ެަ      = 

 ފެނުގެތެރެއިން. މިންަވރެއް.         =  ަކަލޭމެނަށްދެއްިވ ރިޒުގުެތރެއިން.  الّلهުނވަތ

 )މިންވަރެއް(     .ެއެމީހުްނ ބުނާނެއެވ       =  ވަނީ އެދެއެތިވެްސ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ

 ކުރައްވާފަެއވެ. حرام      = .ްކާފަރުންގެމައްޗަށ  =  .ީއެމީހުންނަކ    

   = إختيارއެމީހުންެގ   ުކރިމީހުންނެވެ. )ހަދައިލިމީހުންނެވެ.( دين     =  ަމލާމާތަކަާށިއ

 އަިދ އެމީހުްނ ހަްއލައިިލ   =  ކުޅިވަރުއެއްެޗއް ކަމުގައި.      =  .ްދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުނ

      = ުމަނެތިވެވޮޑިގަންނަާވހުށީމެވެ. ފަހެ މިއަުދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ހަނދ   

   =  ).ްއެމީހުން ހަނދާންނެތިކޮްށލިގޮތަށް. )ހަނދާންނެުތނުގޮތަށ          =   އެމީހުްނެގ

 މިދުވަހާއި ަބއްދަލުވުން.       = ވީކަމުެގ ސަބަބުންނާއި އަިދ އެމީހުްނ            

 =  ިތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް ދެކޮޅުހަދާކަމުަގއ         =  އަދިހަމަކަށަވަރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގގާތަށް )އެބަހީ: މިކާަފރުްނގެ ގާތަށް( ފޮތެއްގެންނެވީމެވެ.   =  
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  ކުރެއްވީމެވެ. تفصيلތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފޮތް       = .ްދެނެވޮޑިގަތުމުގެމަތީނ          

 އެްއގެގޮތުން.  رحمـةތެދުމަގާއި        = .ްއީމާންވާބަޔަކަށް / ތެުދކުރާބަޔަކަށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ން( ބުނެ ހުވައިުކރީ މި މީހުންނާއި ދިާމލަށްހެއްެޔވެ؟  مشركނުލިބޭނެކަމަށް ކަލޭމެން ) رحمةގެ  الّله (49)

އެމީހުންނަށް އަންގަވާެނއެވެ. ކަލޭމެްނ  الّلهބަޔަކުކަމުގައިިވއެވެ.(  ضعيفންކުރެ ދެަރވަރު  مؤمن)އެބަޔަކީ 

އަިދ ކަލޭމެންގެަމއްޗަކަްށ އެްއވެސްބިެރއްނެތެވެ. އަިދ ހިތާމަުކރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭެމްނ  !ސުވަރުެގވަންނާށެވެ
 ނުވެއެވެ.

އަދި ނަރަކަވަންތަެވރިން ސުަވރުެގވަންތަވެރިންނަށް ޮގވާނެެއވެ. ބުނާނެއެވެ. ފެނުގެތެރެއިން ކޮންމެވެްސ  (50)
تعالىނުވަަތ  !މިންވަރެްއ އަުހރެމެންގެ ަމއްޗަށް އޮއްސައިދީަބލާށެވެ ތެރެއިްނ ބައެްއ  رزقކަލޭމެންނަްށ ދެއްިވ  الّله

تعالىއެމީހުްނ އެބަީހ ުސވަރުެގަވންތަވެރިން ބުނާނެެއވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  !އަހުރެމެންނަށްވެްސ ދީބަލާެށވެ ވަީނ  الّله

 ކުރަްއވާފައެވެ.  حرامކާފަރުންގެމައްޗަްށ އެތަކެތި 

ކުޅިވަރާއި މަލާމާތެްއކަމުގައި ަހދައިލި މީހުންނެވެ. އަދި ދުނިޔޭ ިދރިއުޅުްނ  دينއެމީހުންނަކީ އެމީހުންެގ  (51)

އެމީހުން ހަްއލުވަިއލާ ވާވައްދަިއލިމީހުންނެވެ. ފަެހ އެމީހުްނގެ މިދުވަހާިއ އެބައިީމހުން ބައްދަުލވުމާމެދު އެމީހުްނ 

މަނެތިެވވޮޑިގަންނަވާހުށީމެެވ. ނދުހަނދާން ނައްތަިއލިފަދައިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ މިއަދު އެމީހުންގެމަތީން ހަ
ނޑުހައިވެ ފެންބޮވައިގެންފަިއވާ   އަދި  މަނެތިވެވޮޑިގަންނަވާހުށީެމވެ.ގެތެރެއަްށ އެީމހުން ދޫކޮށްލާ ހަނދު عذاب حال)ބަ

  އެމީހުްނ )ދުނިޔޭަގއި( ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަދާ އެއަށް ކާފަރުވާކަުމގެ ސަބަބުންވެސްެމއެވެ. އެއީ

އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކާފަރުްނގެގާތަްށ ފޮތެއް ގެނަސްދީފީމެވެ. )ެއއީ އެމީހުްނެގ  (52)

ކޮށްދެއްީވ  تفصيلވަކިވާގޮތަށް(  باطلއާއި  حقّއެވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއފޮތް ) قرآنނަބިއްޔާއަށް ބާވަިއލެއްވި 

 رحمةހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުމުގެ މަތީންނެވެ. އަދި ެތދުކުރާ ބަޔަކަްށ )އީމާންާވ ބަޔަކަށް( ތެދުމަގާިއ 

 އެއްގެގޮތުންނެވެ.
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ؟އެބަ އިންތިޒާުރ ކުޭރހެއްޔެވެ  –ން  مشركއެބަހީ: ެއ  –އެމީހުްނ         = 

 މެުނވީ. عذابމެނުީވ / އެކަމުެގ  جزاءއެކަމުގެ ފަހުކޮޅުގެ           = نتيجةާއިއ  عذابއަިދ އެކަމުެގ 

 އަންނަދުވަހު.       = .ެއެކަން ަހނދާންނައްތައިލިމީހުން ބުނާނެއެވ    = 

 މީގެކުރިން.     =  .ެހަމަކަށަަވރުން އަެއވެ. / ވަަޑއިގެންނެވިއެވ       = ެެގ  َربّއަހުރެމެންގ

 ން. رسول   =  ާއާއިގެން. حقّސީދ     = ފަހެ އަހުރެމެންނަށް ވޭހެއްެޔވެ؟      = 

 ތެރިއަކު. شفاعةއެއްވެސް       =  ްތެރިވުމަށް. شفاعةއެބޭކަލުން ައހުރެމެންނަށ    =  ނުވަަތ

 އަހަރުމެން )އަނުބރާ ދުނިޔެއަށް( ރައްދުވުމެއް. ައއުމެއް.ވޭެހއްޔެވެ؟   =  ްعملދެން އޭރުން އަުހރެމެނ 

 ކުރުމަށް.          =  އެއް. عملނޫން ެއހެން  عملައހުރެމެްނ )ކުރީ( ކުިރ       

   =  ެތައް ނަގައިލާ ެގއްލުާވލާ ަހލާކުކޮްށލީއެވެ. نفسހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެމީހުްނގ     

 އަިދ އެމީހުްނގެ ކިބައިްނ ގެްއލިގެްނ ހިނަގއްޖެއެވެ. =        =  ދޮގުުކާރ އެމީހުްނ

  ފިޔަވައި އެމީހުން އަޅުކަންކުރިތަކެތި(. الّلهކަމުގައިވީތަކެތި )      =  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ

 އެވެ. الّلهއަކީ  َربّ  = .ީއެކަލާނގެއ        =   އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވ

 ކަލާނގެއެވެ.        = .ިހަުދވަހެްއގެތެރޭަގއ            =  ެعرشދެން އެކަލާނގ 

 ވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ. إْستـََوىއަށް       =  ނޑު ގެންަނާވ އެަކލާނގެ ުދވާލުގެމަްއޗަށް ރޭގަ

 ނިވައިކުރަްއވައެވެ.     =  ީނޑު ައވަސްއަަވހަްށ ދުވާލަްށ އެެދއެވެ.އަިދ އޭތި އެަބހ  ރޭގަ

       =  ްއަދި އިާރއި ހަނދާއި އަދި ތަރިތައ         =  ެއކަލާނެގ

   !ދަންނާށެވެ. =   އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ.    =  އެންމެހަިއ ތަކެިތ ހެއްެދވުާމިއ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

 ވެގެންވަނީ ހަމަ އެަކާލނގެއަށެވެ.  خاصّއަދި ހުރިާހކަމެއްވެސް     =  بركاة الّله 

  ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ.    =  ީއެވެ.  ربّތަކުގެ ވެިރ  عالمއެއ       =  ކަލޭމެްނ

  !ކުރާށެވެ دعاءއަށް  ربّކަލޭމެންގެ        = .ުނިކަމެތިކަމާއި ބިރުވެތިކަމާިއއެކ      

     = .ެހަމަކަށަވަރުްނ ހައްދުފަހަނަޅަިއގެންދާ މީހުންނަށް އެަކލާނގެ ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވަެއވ   
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަށްމެނުވީ އެބަ އިންިތޒާރުކުރޭެހއްޔެވެ؟ އެބަހީ އެމީހުން ުކިރ  تَـْأِوْيلއެމީހުން ފަހެ އެކަމުގެ  (53)

އަންނަދުވަހުްނ  عذابކުރޭެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންނަށް އެކަމުގެ  إنتظارއަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ  عذابނުބައިކަންތަކުގެ 

 رسولގެ  َربّމީގެކުރިން އެކަން ހަނދާންނެތުނުމީހުން ބުނާނެއެވެ. ހަމަކަަށަވރުން އަހަރެމެްނގެ ގާތަށް އަަހރެމެންގެ 

ވެ އެއްބަްސވާނެއެވެ. އެކަމަުކ ދެްނ  إقرارއާއިގެން ވަޑައިގެންނެިވއެވެ. )ފަހެ އެދުވަހުން އެމީުހން އެކަމަށް  حقّން 

 شفاعةއެއެއްބަސްވުމުެގ އެްއވެސް ފައިދާއެްއ ނުވެެއވެ. އަދި އެމީުހން ބުނާނެއެވެ.( ފަހެ އެބަޔަުކ އަުހރެމެންނަށް 

 عملތެިރއަކު އަހުރެމެންނަްށ ވާނެބާވަެއވެ؟ ނުވަަތ އަުހރެމެން )ދުނިޭޔގައި ކުރިންުކރި(  شفاعةތެރިވާނޭ އެއްވެްސ 

. ފޮނުވޭނެާބވައެވެ. ؟ެއއް ުކރުމަށް ައހުރެމެން ދުނިެޔއަްށ އަލުްނ ރައްދުުކރެވޭނެބާަވއެވެعملވުރެ ހެޔޮ އަށް

ތައް ހަަމކަށަވަރުްނ ގެްއލުާމ  نفس.( އެމީހުން ެއއީ އެމީހުންެގ ؟)ފޮނުވޭނެނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުެހއްޔެވެ 

ފިޔަަވިއ  الّلهއެމީހުން ދޮގުހެދިހާތަކެތި )އެބަހީ: ހަލާކުގެެތރެއަށް ެއއްލަިއލިމީހުންނެވެ. އަދި )ދުނިޔޭގައި( 

 އެތަކެއްޗަށް އެމީހުން އަޅުކަންކުރިާހ ތަކެތި( އެމީހުންގެ ކިބަިއން ގެއްިލގެންދިޔައީެއވެ.

އެވެ. ެއަކލާނގެީއ ހަދުަވހުގެތެޭރގަިއ އުޑުތަކާިއ ބިްނ  الّلهައކީ  َربّ( ކަލޭމެންެގ !)އޭ މީސްަތކުންނޭވެ  (54)

ވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ. އެަކލާނެގ ދުވާުލގެމައްަޗްށ  استوىއަށް  َعْرشނގެެއވެ. ދެން އެަކލާނެގ ހެއްދެވި ަކލާ

ނޑު އަވަސްކަާމއިއެކު ދުާވލަށް އެދިގަނެެއވެ. އަދި އިާރއި ހަނދާިއ  ނޑުގެންނަވައި ނިަވއިކުަރއްވައެވެ. ރޭގަ ރޭގަ
އެންމެހަިއ ތަކެިތ ހެއްެދވުމާއި އެތަކެީތެގ  !ދަންނާށެވެފުޅަށް ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ.  أمرތަރިތައް އެކަލާނެގ 

 الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ.  ملكެވ  خاصّއެއް(  حكمއެންމެހައި އަމުެރއް )އަދި 

 އެވެ.  َرب ތަކުގެވެިރ  عالمބަރަކާތްވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ. އެއީ 

! އަިދ ކޮށް ދަންނަވާށެވެ دعاءއަށް  َربّަކލޭމެން ކަލޭމެްނގެ  ނިކަމެތިކަމާއި ބިރުވެތިވެ މަޑުމޮޅިކަމާއިއެކު (55)

ކުރުމުަގއިވެސް( ހައްދުފަހަނަޅައިދާމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ  دعاءހަމަކަށަަވރުން ) އަޅުކަން ކުރާށެވެ.!

މާއަޑުހަރުކޮްށ ހަޅޭަލވާގޮަތްށ  –ކުރުމުގަިއ ަހއްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަކީ މިސާލަކަްށ  دعاءލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ. )

 ކުރުންފަދަ ކަންކަމެވެ.( دعاءނޫން ކަންކަމަށް  حقّތިމާއަށް  –ކުރުން  دعاء
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ިشرك)އެބަހީ: ބިމުގަިއ  !ފަސާަދ ނުކުރާެށވެ އަިދ ކަލޭމެްނ ބިމުގައ 

 (!އެީއ އެންމެބޮޑު ފަސާދައެވެ.ނުކުރާށެވެ     =  ްحقّގެ  الّله) –ވުމަށްފަހު  إصالحއެބިނ 

  ދީނަށްފަހު(   =  ްދަންަނވާށެވެ 1ކުރާށެވެ دعاءއަދި ކަލޭމެން އެކަލާނެގއަށ!        = 
އަްށ ދަިހވެިތާވ  رحمةއާިއ  ثوابއަށް ިބރުންނާއި އެކަލާނެގ  عذابބިރުވެތި ކަމާިއ ދަހިވެތިކަމާިއއެުކ )އެަކލާނެގ 

   ( حال     = ްرحمةެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ .   =  .ެދާދި ގާްތވެގެންވެެއވ   

     =  ތެރިންނަށް.  إحسان     = .ެއަދި ހަމައެކަލާނގެއެވ       = 

 ވައިފޮނުއްވަނީ.  =  .ްއުފާެވރިކަމެއްެގގޮތުނ          =  ެއެަބހީ:   رحمةއެަކލާނގ(

 ވާރޭގެ( ގެކުރިޔަށް.       = .ްއުފުލައިފުމަށް ދާންދެނ      =  )ްފެނުނ(

 ބަރުވެގެންާވވިލާތައް.   = .ެތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއފެން ދެއްވަމެވ      =  މަުރވެފައިާވ

 ރަށަކަށް.        =  .ެދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެއިްނ ފެން ވެއްސަވަމެވ        =  

 ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނެރުްއވަމެވެ.އަދި އެފެނުން       =  ުހރިާހ ވައްަތރެއްެގ މޭވާ / ގަްސގަހުެގ

 މަތިވަރު.     = .ެއެފަދައިންނެވ       =  މަރުވެފައިވާ މީސްަތކުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

  ނެރުއްވާނީ.     = ( ހަނދާންކޮްށ  قيامةކަލޭމެްނ )ްކުރޭތޯ؟  ِذكرއަށް ފޮނުްއވުނ 

   =  .ްއަދި ރަނގަޅު ރަށ        =   .ެއެރަށުގެ ފަތްިޕލާވެިލ ނުކުމެއެވ  

    =  ެގ އިޒުނަފުޅަށް. َربّއެރަށުެގ    =   (!ނުބައިވެގެްނާވ ރަށް. )ދަންނަެއވެއަިދ  

      = ُމެނުވީ އެރަށުން ނުނިކުމެއެވެ. )އެބަހީ: ދަތިއުނދަގޫކޮށް މެނުވީ /ބޭކާރުަތކެތި މެނުވީ( َنِكد 

    = .ްއެފަދައިނ       =  .ީތިަމންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތް ބަަދލުކުަރއްވަނ   

     = ުކރާބަޔަކަށް. شكر          =  عليه) نوحހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ( ފޮނުްއވީމެވެ.الّسالم       = އަށް. قومެއކަލޭގެފާނުންެގ      =  ފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ

 !ގެ މީހުންނޭވެ. قومވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ައހުރެންގެ      =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެނ!     
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    =  އަުކ ނުވެެއވެ.  إلهަކލޭމެންނަކަށް އެހެންއެްއވެްސ   =  .ިއެކަލާނގެ ފިަޔވައ     

   =  ުކަލޭމެންގެ ަމްއޗަށް ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނ     

    =  އަށް.  عذابބޮޑުވެގެންާވ ދުވަެހއްެގ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑު އަދި  (56) ކޮްށ  شريكފުޅު ފައުޅުވެ ހަަމޖެހުމަށްފަހު ކަލޭމެްނ އެބިމުގަިއ  كلمةގެ  الّله ވެ  إصالحބިންގަ

ކުރުން ެއއީ އެންމެބޮޑު ފަސާދަެއވެ. )ައދި ހުރިާހ ބާވަތެްއގެ ފަސާދައެްއ މިއާޔަތުެގ ދަށަްށ  شريكނުހަދާށެވެ. 
އަްށ އެިދ  وابثާއއި  رحمةގައްޔާިއ އެަކލާނެގ  حالއަްށ ބިުރވެތިާވ  عذابވަދެއެވެ.( އަިދ ަކލޭމެން ެއކަލާނެގ 

 ދާދި ގާތްވެގެްނވެއެވެ.  رحمةގެ  الّلهތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަަވރުން  !ކުރާށެވެ دعاءއެކަލާނެގއަށް  حالދަހިވެތިވާ 

ކަމުގައިވާ ވާެރއައުމުގެުކރިން ާވރެއައުުމގެ އުފާވެިރ ނިޝާނެއްގެގޮތުން ވައިފޮނުއްީވ  رحمةއަދި އެކަލާނެގ  (57)
ަވއި ފެނުން ބަުރވެފަިއވާ ވިލާަތއް އުުފލައިފުމަށްދާދެނެވެ. އެީއ މަރުެވ  އެއީ އެހަމަ އެަކލާނގެއެވެ. 

ނޑުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ހަނަފަސްވެފައިވާ ރަށަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެންދިނުމަށެވެ. ދެންފަހެ އެވިާލގަ
މަތިަވރު )މޭާވއާއި ގޮވާން(  ފެންވެއްސަވަމެވެ. އަިދ އެފެނުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ުހރިާހ ބާވަތެއްެގ ގަްސގަހުގެ 

އަށް ފޮނުއްވުމަށް( ކައްވަުޅތަކުން ނެރުްއވާނީ ހަަމ އެފަދައިންނެވެ. )އެވާރޭފެްނ  محشرނެރުއްވަމެވެ. ަކލޭމެން )
 ِذكرހަނދާންކޮށް  آخرةކުރައްވަނީ( ަކލޭމެން  بيانވެހުނީމާ ބިމުން ގަސްތައް ފަޅައިގަންަނގޮތަށެވެ. މިކަންމިގޮަތށް 

 . ކުރުމަށެވެ

ނޑު( ރަނގަުޅ ރަށް )ދަންނަެއވެ (58) ގެ އިޒުނަފުޅަށް އެރަުށގެ ފަތްޕިާލވެިލ  َرب ( ެއރަށުެގ 1އަދި )ބިންގަ
ނޑު( ނުބަިއވެގެންާވ ަރށް )ދަންނައެވެ އުނދަގޫކޮްށ އަިދ ( މަދުމަދުން !ރަނގަޅުކޮށް ނުކުމެެއވެ. އަދި )ބިންގަ

ތައް ތަފާތުކޮްށ  دليلތަްއ އަދި  آيةއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  .ނުފަަަޅައެވެވިޔާނުދާ އެްއޗެއްމެނުވީ ނުނުކުެމއެވެ.
 ކުާރ ބަޔަކަށެވެ.  شكرބަދަލުކުރަްއވަނީ 

 ެނޑަްށ  وحىބާވަިއލައްާވ  الّلهމިއާޔަުތގަިއ މިވަނީ  !ދަންނައެވ ެގ ިމސާލެވެ. ާވރޭެވހުނީމާ ރަނގަޅު ބިންގަ
 شكرންގެ ހިތްތަކަށް ރަނގަޅު ައސަރުކޮށް އީމާންެވ އެކަލާނގެއަށް ިކޔަމަންތެރިވެ  مؤمنރަނގަޅު އަސަުރކުރާގޮތަްށ 

ނޑު ެއއީ  وحىކުރެއެވެ.   مؤمنގެ މިާސލު އެވަީނ ކުީރ އާޔަުތގަިއ އެާވ ާވރޭގެ މިާސލުގަެއވެ. ރަނގަޅު ބިންގަ

ނޑު އެީއ ކާަފރުެގ ހިތެވެ. ހަމަ އެފެްނ ވެހުނީމާ  އެއިން އެއްވެްސ  އަޅާގެ ހިތެވެ. އަދި ނުބަިއ ބިންގަ
 . والّلهأعلمނުކުީރއެވެ.  شكرއަށް  الّلهއަސަރެއްނުކޮްށ އީމާންނުވެ ކިޔަމަންނުވެ 

الّسالم) نوحހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (59) ކަމާއިގެްނ  رسولއަްށ  قوم( ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليه
 1ގެ މީހުންނޭވެ  قومގެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަުހރެންގެ  قومފޮނުއްވީމެވެ. ފަހެ އެަކލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ 

إلـهއެަކލާނގެ ފިޔަަވއި އެެހން އެއްވެސް  !އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެން   އަކު ަކލޭމެންނަކަށް ނުވެއެެވ.  حّق
ތިމަންކަލޭގެާފުނ ކަލޭމެނަށް އަތުވެދާނެތީ  عذابހަމަކަށަވަރުން ބޮޑުެވގެންވާ ދުަވހެއްގެ 

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ެގެ ބޮޑެތިީމހުން ދެންނެވިެއވެ.  قومއެކަލޭގެފާނުްނގ       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަހުރެމެންނަށް ަކލޭގެފާނު ފެންނަނީ.       = .ެބަޔާންވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައިވާތީެއވ  

     =  ެއެވެ قومއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ އަުހރެންގ!        =  އަހުރެްނގެ ކިަބއިގަިއ

 އެއްވެްސ މަގުފުރެދުެމއްނެތެވެ.     =  ީއަކީމެވެ. رسولއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ ތިމަންކަޭލގެފާނ   

    = ންވާ. حضرةގެ  َربّތަކުެގވެިރ  عالم    =  ތިމަންަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެަންށ

 ނީެއވެ. އްވައިއްވައިެދަެ      =  ެކަން. رسولގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާުނންގ   =  އަިދ

 ތެރިވަީނއެވެ.  نصيحةތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށް      =  حضرةެގ  الّلهއަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ 

 ން އެނެގއެވެ.       =  ެނަްށ ނޭނގޭތަކެތި.ންކަލޭމ       =  އަޅެފަެހ ަކލޭމެްނ

  .؟ޢަޖާއިބުވަނީހެއްޔެވެ      =  ްއެއް އައުމާމެދު. وعظއާއި  نصيحةކަލޭމެންނަށ      = 

 ން. حضرةެގ  َربّކަލޭމެންގެ          = )ްަކލޭމެންގެތެރެއިްނ މީހަކަށް. )ިފރިހެނަކަށ     = 

 ުކރެްއވުމަށް. إنذارއެމީހަކު ކަލޭމެނަށް     =  ިބރުގެންނެވުމަށް. –ވެރިވުމަްށ  تقوىައދި ކަލޭމެްނ 

      = ްލައްަވއިތޯ.  رحمةއަދި ކަލޭމެންނަށ     =  ަފހެ އެީމހުން ެއކަލޭގެފާުނ

 ދޮގުކޮށްފިއެވެ.     =  .ެދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކުެރއްވީމެވ     =

 ވާމީހުންނާއެކު.އަދި އެަކލޭގެފާނާއިެއކު )އީމާންވެގެން(     = .ިަނއުކޮޅުގައ     =  އަިދ

  ކުރެއްވީމެވެ. غرقތިމަންރަސްކަލާނގެ      = .ްދޮގުކުރި މީސްތަކުނ       = 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައް.     = .ެހަަމކަށަވަރުން އެމީހުްނ ވިއެވ       

  އާއިމެދު( އަނދިިރވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި. حقّ) =          =  ިَعادއަދ 

  أخބާގައިގެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ  الّسالم) ُهود  ( ރަސޫލުކަމާިއގެން ފޮނުއްވީމެވެ.عليه     = 

 !ގެ މީުހންނޭވެ قومއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަުހރެންގެ     =  ްއަްށ  الّلهކަލޭމެނ

 ! އަޅުކަންކުރާށެވެ       =  އަކު ނުެވއެވެ. إلهކަލޭމެންނަށް އެހެން އެްއވެސް ޙައްުޤ    
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  އެަކލާނެގ މެނުވީ. =   =  ެވރިނުވާނޭހެްއޔެވެ؟ /  تقوىކަލޭމެްނ ފަެހ

   ބިރުވެތިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

( އަުހރެމެން ދެކެނީ ަކލޭގެާފުނ !އެވެ نوحގެ މީހުން ދެންނެވިެއވެ. )އޭ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  (60)
 ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެއްދުމެްއގައިވާކަުމގައެވެ. 

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ ކިބައިަގިއ އެްއވެްސ މަގުފުރެދުމެއްނުެވއެވެ. އަިދ  (61)
 އަކީމެވެ.  رسولންވާ  رةحضގެ  َربّތަކުެގވެިރ  عالمއެހެނެއްކަމަުކ ތިމަންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަަވރުން 

ނީއެވެ. އަިދ އްވަކަން ކަލޭމެނަށް އިއްވައިދެ  رسولގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  (62)
ން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  حضرةގެ  الّلهނަށް ނޭނގޭތަކެތި ންތެރިވަނީއެވެ. އަދި ަކލޭމެ نصيحةކަލޭމެންނަށް 

 އެނގިވަޑައިގަންނަަވއެވެ.

އެްއ  ِذكرއެއް އަދި  وعظއާއި  نصيحةން  حضرةގެ  َربّފަހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިން މީހަކަްށ ކަލޭމެންެގ އަޅެ (63)
 تقوىކުރައްަވއި ކަލޭމެން  إنذار. އެއީ އަދި ކަލޭމެންނަށް ؟ވާކަމަކަށް ވަނީހެއްެޔވެ عجائبއައުމަކީ ކަލޭމެން 

 ލަްއވައިތޯެއެވ.  رحمةަކލޭމެންނަށް އެއީށެވެ. ށް އެންގެވުމަވެރިވުމަ

ދެންފަހެ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ. ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަޭލގެފާނާިއ އަިދ  (64)
( މީހުްނ ނާކޮޅުގައި ަސާލމަތްކުރެއްވީމެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ مؤمنއެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއވާ )

ނޑުގައި(  ދޮގުކުރި މީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حقّކުރެްއވީމެވެ. މެރުއްވީެމވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވީ ) غرق)ކަ
 އާއިމެދު( ކަނުެވ އަނދިިރވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. 

 .ެއުފެދުނުފަހުން އެންމެފުރަތަމަ އެކަްނ މަނާކުރެްއވުމަްށ  شركމިއީ ދުނިޔޭގައި  نوحعليهالّسالم !ދަންނައެވ
الّسالمއާއެވެ.  رسولފޮނުއްވި  الّله عليه الّسالمއާއި  آدم عليه އުފެދުމާމެދު އެއްހާސް  شركގައި  قومގެ  نوح

ފިޔަވައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރަްނ  الّلهއުފެދި  شركނެތެވެ. އޭގެފަުހން  شركއަހަރުީވކަމުގައިިވއެވެ. އެދުވަްސވަރު 
އަްށ ގޮަވއިލުންމަީތ ނުވަސަތޭަކ  دينެއވެ. އެަކލޭގެފާުނ ކަމާިއގެން ފޮނުްއވި الّلهتعالىنوحعليهالّسالمرسولފެށުމުން، 

އެްއ  ُطوفانފަންސާސްއަހަރު ހުންނެވިއެވެ. އީމާންވީ ަވރަށްމަދުބައެކެެވ. އެންމެފަހުން މުޅިދުނިޔެއަށް ބޮޑު 
ނޑުގަިއ ގެ ނައުކޮުޅގައި ތިބިމީހުްނ ފިޔަވަިއ އެހެްނ އެންމެ نوحعليهالّسالم يعنى:ފޮނުއްވައި ެއކަލޭގެފާނުންެގ  ން ކަ

ްނ  عبارةެގ އެކިާތ އެކިަވރަށް އެކި  قرآنކުރައްވަިއ މެުރއްވީެއވެ. އެީއ ހައްާތވެސް ކާަފރުންނެވެ. މިވާހަަކ  غرق
ނޑިވަޅެއްކަމުގަިއ ނުވީތީ ހަމައެކަނި ާއޔަތުގައިާވ ަވރަށް ިއހަށް ުކރުކުީރއެވެ.   އައިސްފައިވެެއވެ. ވާަހކަލިއުުމގެ ދަ

ކަމާިއގެްނ  رسول( ތިމަންރަްސކަލާނެގ عليهالّسالم) ُهود  أخބާަގއިގެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ  عادއަދި  (65)
 !އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެން  !ގެމީހުންނޭވެ قومފޮނުއްވީމެވެ. އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. އޭ ައހުރެންެގ 

 تقوىއަކު ނުވެއެވެ. ަކލޭމެން ފަހެ  إلـه ( އެހެްނ އެްއެވސްحقّއެކަލާނގެ މެނުީވ ކަލޭމެންނަކަށް )

 ވެރިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟ ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ؟
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއަދި ބޮޑެތިމީހުން ދަންނަވައިފިއެވ    = .ެކާފަުރވީ މީހުންގ   

   =  ެގެމީހުންގެތެެރއިން. قومއެކަލޭގެފާނުންގ      =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ކަ

 ކަލޭގެފާނު ދެކެނީ.     = މޮޔަކަެމއްގައި ވަނިކޮށްށެވެ. جاهل         =  އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން ކަލޭގެފާނާއިމެުދ ހީުކރަނީ.        = ޮދގުވެރިްނގެތެރެއިްނ

  ވާކަމަށެވެ.     =  އެވެ. قومއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ައހުރެްނ!         = 

 ކަމެއް މޮަޔކަމެއްނުވެެއވެ.  جاهلއަހުރެންެގ ކިަބއިާގ       =  އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އަުހރެްނ މިީއ

 އަކީމެވެ. رسول      = ންވާ. حضرةގެ  َربّތަކުގެ ވެރި عالم   =  އަުހެރްނ

  ނީެއވެ.އްވަނަށް ިއއްވައިެދަެންކަލޭމެ      =  ކަން.  رسولެގ  َربّައހުރެންެގ    =  އަިދ

 ނަށްވާ. ންއަހުރެންނަީކ ކަލޭމެ     =  ިެތރިއަކީެމވެ. نصيحةައމާނާތްތެރ        = 

   ؟ވަނީހެްއޔެވެ عجائبއަޅެފަހެ ކަލޭމެްނ    =  ްެއްއ  وعظއާިއ  نصيحةަކލޭމެންނަށ

  އައުމާމެދު.    = ން.  حضرةެގ  َرب ަކލޭމެންެގ        =  .ްކަލޭމެންުކރެ ިފރިހެނަކަށ

     =  ްކުރެއްވުމަށް. إنذارއެމީހަކު ކަލޭމެންނަށ    = ެއަދި ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވ! 

   !ކުރާށެވެ ذكر    =  ްވެރިުކރެއްިވހިނދު. ފަހަްށ ގެންނެިވހިނދު. خليفةއެކަލާނެގ ަކލޭެމނ 

       =   ނަށްފަހު. ންގެީމހު قومެގ ފާނުގެنوح  = ެނަްށ ންއަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމ

 އިތުރުކޮށްދެއްިވއެވެ.         =  ްހެއްދެވުމުގައި )ބޮޑެތިކަން( ތަނަވަސްކަނ.     = 

  ތައް.  نعمةެގ  الّله =   !ފަހެ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވެ    =  ކަލޭމެންނަްށ

 ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތޯ.    =  ްދެންނެވިެއވެއެމީހުނ .     =  ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެން ގާތަށް ތިަޔ
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   ވަޑައިގެންނެވީ        =  ްއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމަްށ  الّلهަީ އަހުރެމެނ

  ؟އެންގެވުމަށްހެްއޔެވެ  = .ިއަދި އަހުރެމެން ދޫކޮށްލައ       =  .ިއަޅުކަންކުިރކަމުގައިވީަތކެތ  

     = ްއަުހރެމެންގެ ކާބަފައިނ .    = ެށެވެްއވާފަހެ ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަށް ގެނެސްދ!    

    =  ް( عذاب)ެއ  އެތިކުރެއްވި وعدކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށ     = ުެވވަޑައިގަންަނ ކަލޭގެފާނ

 ވަންޏާ.         = .ްތެދުެވރިންގެތެރެއިނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( އަުހރެމެންނަށް ފެންނަީނ !އެވެ هودގެ ބޮޑެތި ކާަފރުން ދެންނެވިެއވެ. )އޭ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  (66)

އަދި މޮޔަކަމެއްގެެތރޭަގއިވާކަމަށެވެ. އަދި ައހުރެމެންނަށް ީހވަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނު ަވީނ  جاهلކަލޭގެފާނު 

 ދޮގުވެރިންގެެތރެއިންކަމަށެވެ. 

ކަމެްއ  جاهلއަހުރެންެގ ކިބަިއގައި އެއްވެްސ  !ގެމީހުންނޭވެ قومެގ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ައހުރެން (67)

 رسولން ފޮނުއްވާފައިވާ  حضرةގެ  ربّތަކުގެވެރި  عالمމޮޔަކަމެއް ނުވެއެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަކު އަހުރެންނަީކ 

 އަކީމެވެ. 

ނީއެވެ. އަދި ައހުރެންނަީކ ްއވަކަން ކަލޭމެންނަށް އިއްވައިދެ رسولގެ  ربّއަހުރެން ައހުރެންެގ  (68)

 ތެރިަޔކީމެވެ.  نصيحةނަށްވާ އަމާނާތްެތރި ންކަލޭމެ

 وعظއާިއ  نصيحةެއއް ) ذكرން  حضرةގެ  َربّކަލޭމެންފަހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިްނ ފިރިހެނަކަްށ ަކލޭމެންެގ  (69)

عليه)  نوحުކރެއްވުމަށެވެ. އަިދ  رإنذاވަނީެހއްޔެވެ؟ އެީއ އެީމަހކު ަކލޭމެންނަށް  عجائبއެއް( އައުމާއިމެުދ ކަލޭމެްނ 
އަިދ  !ވެރިުކރެއްވިކަްނ ަކލޭމެްނ ހަނދާންކުރާެށވެ خليفةއަށްަފހު ކަލޭމެްނ ބިމުގަިއ ެއކަލާނެގ  قوم( ގެ الّسالم

ކަލޭމެން ހެއްެދވުމުގައި އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ެހއްދެވުން ތަނަވަސްކޮށްދެއްވަިއ އިތުުރކޮށްދެއްވިެއވެ. )ހަށިތަްއ 

ފުރިހަަމއަށް ހައްދަަވއިދެއްވިެއވެ.( އަިދ  صّحةކޮށް ބޮޑެތި އެީއ  !ތަްއ ަކލޭމެްނ ހަނދާންކުރާެށވެ نعمةެގ الّله

 ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބޭތޯެއވެ.

އަށް އެކަނި އަުހރެމެްނ  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ކަޭލގެފާނު އަހުރެމެންގެ ގާތަށް ތިަޔވަޑައިގެންނެވީ  (70)

އެބަީހ ބުދުަތްއ  –އަޅުކަންކުރުމަށް އަމުުރކުރެްއވުމަށާއި އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުކަންކުރާކަުމގައިވިތަކެިތ 
)އެހެްނ ނުވާނެއެވެ.( ފަެހ ކަޭލގެފާނުވަނީ ތެދުެވރިންގެތެެރއިްނ  ؟އަހުރެމެްނ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުުކރައްވަންޯތއެވެ –

 އްލަވާ  ބައްވައި( ނިކަން ގެނަސްދެعذابކުރައްވާ )އެ  وعدއަންނާނެކަމަށް ތިޔަ ކަމުގައިވަންޏާ އަހުރެމެންނަށް 

 ށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ވިދާޅުވިއެވެ.  –ގެފާނު  هود -އެބަީހ  –ެއކަލޭގެފާުނ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް ޖެިހއްޖެއެވެ.   =  ން. حضرةގެ  َربّކަލޭމެްނެގ        = عذاب 

 އާއި ކޯފާ.      = ިކުރަނީހެއްެޔވެ؟ جدلކަލޭމެން އަހުރެންނާއ     =  .ިނަންތަކެއްގައ

 )ނަންތަކަކާއިމެދު(     =  .ާއެނަންތައް ކަޭލމެން ކިޔާފައިވ    =  އަދި ކަލޭމެންެގ

 ކާބަފައިންނާއި.        =  ބާވަިއލަްއވާފައިނުވާ. الّلهއެޔަްށ      =   އެްއ  دليلއެއްވެްސ

 އެއް. حّجة     =  ކުރާށެވެ. إنتظارފަހެ ކަލޭމެްނ!     =  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން މިވަީނ

 ކަލޭމެންނާއެކުގައި.      = ކުރާމީހުންގެެތރެއިންނެވެ.  إنتظار        =  ެފަހ

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނު ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ.  = ުއީމާންެވގެން  އަދި އެކަލޭގެފާނާއެކ 

 ވާމީހުންނާއި.      =  ެއަކުން.  رحمةންވާ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގ     =  އަިދ

ނޑު     މެވެ. )ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ.(އްވަިއލެއްީވ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަ     = ދޮގުކުރިމީހުންެގ

 ބުރަކަށިތައް.) އެމީހުންގެ ާބރު(       = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއ          

  އީމާންވީ ބަަޔކުކަމުގައި ުނވިއެވެ.އަދި އެމީހުން  =              = ُބާފައިގެމީހުންެގ  َثُمود

 ކަމާއިގެން(ފޮނުއްވީެމވެ.  رسول( ތިމަންރަސްަކލާނގެ عليهالّسالم) أخصالحގާތަށް އެމީހުންެގ       =

 !ގެމީހުންނޭވެ. قومއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. އޭ އަުހރެންގެ     =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ. الّلهކަލޭމެނ! 

        = ( حقّކަލޭމެނަކަްށ އެހެްނއެއްވެްސ )އަކު ނުވެއެވެ.  إلـه    = .ީއެކަލާނެގ މެނުވ 

        =  ްއެްއ  دليل)އަހުރެްނގެ ބަސްތެދުކަމުގެމައްޗަށް.(ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގގާަތށ

  އަތުވެއްޖެއެވެ.      =   ން. حضرةެގ  ربّކަލޭމެންެގ       =  ީَجَملُގެ  الّلهމިއޮތ 

  ފުޅެވެ.    =  ާއެކެވެ. حّجةއެކެވެ.  دليلމިީއ ަކލޭމެންނަށްވ         =  ަފހެ ަކލޭމެްނ
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  !އޭތި ކައިބޮިއއުޅޭން ދޫކޮށްލާށެވެ      = ގެ ބިމުގައި. الّله         =  އަދި ޭއަގިއ

 !/ އެއަށް ގޯނާެއއްނުުކރާށެވެ 1އެއްވެސް ނުބައިކަެމއް ނުބީއްސާށެވެ     =  ފަހެ އޭރުން ކަލޭމެނަްށ

 ޖެހިދާނެއެވެ.     =  ިެއއް. عذابވޭންދެނިވ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم –އެބަީހ  –އެކަލޭގެފާުނ  (71) ްނ  حضرةގެ  ربّވިދާޅުވިެއވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ  – ُهودعليه

ެވއްޖެއެވެ.( ކަލޭމެންނާިއ ަކލޭމެންެގ ކާބަފަިއްނ   حقّވެއްޖެެއވެ. )ައއުން  واقعާއިއ ކޯާފ  عذابކަލޭމެންގެމައްޗަްށ 
 )އެބުތަކަށް ކިޔާފައިވާ ހުސްނަންތަަކކާއިމެދު ކަލޭމެން ައހުރެްނނާ ޖަދަލުކުރަނީހެްއޔެވެ؟ އެތަެކއްޗަށް

ކުަރއްާވ  الّله) ނަށްެހ ކަލޭމެންބާވައިލައްވާފައިުނވެއެވެ. ފަ الّلهއެއް  دليلއެއް  حّجةއަޅުކަންކުރުމާއިމެދު( އެްއވެސް 
 ކުރަނީެއވެ.  إنتظارައހުރެންވެްސ ަކލޭމެންނާއެުކ  !ކުރާެށވެ إنتظارއަކާއިމެދު(  حكم

الّسالم -އެބަީހ   -ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނާިއ  (72) عليه އާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  – ُهود
ން ސަލާމަތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رحمةއަރިހުަގއި އީމާންެވގެންވާ މީހުންނާއި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

ނޑަިއ ހަާލުކކުރެއްވީމެވެ. އަދި އީމާްނވީ މީހުންކަުމގައި އެމީހުްނ  އާޔަތްތައް ދޮުގކުިރ މީސްތަކުންގެ ުބރިކަށިތައްކަ
 ނުވިއެވެ. 

الّسالم)  صالح  أخބާގައިގެމީހުންެގ ގާތަްށ އެމީހުްނ  ثمودއަދި  (73) ކަމާއިގެްނ  رسول -( عليه
 1ގެ މީހުންނޭވެ قومތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ. އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ައހުރެންެގ 

ކަލޭމެންނަްށ ނުވެއެެވ.  އް އެ إلـه( حقّއްވެްސ )އެަކލާނެގ މެނުީވ އެެހންއެ 1އަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ الّلهކަލޭމެން 
ަކލޭމެންނަްށ  حّجةއާިއ  دليلކުރާ(  دليلހަމަކަށަވަރުްނ )ައހުރެްނ މިބުނާއެިތ އެީއ ތެދުކަމުެގ ަމއްޗަށް 

ފުޅެވެ. އެީއ  َجَملގެ  الّلهންނެވެ. މިއޮތީ  حضرةގެ  َربّއައިސްފަިއ މިވަނީ ަކލޭމެންގެ  حّجةއަތުވެއްޖެއެވެ. އެ 
 !ގެ ބިމުން އޭތި ކައިބޮއިއުޅުމަށް ކަލޭމެން ދޫކޮްށލާށެވެ الّلهއެކެވެ. ފަހެ  حّجةއެކެވެ.  دليلކަލޭމެނަށްވާ ބަރާަބރު 

ގޯނާެއއްކޮްށ އެޔަްށ ނުބައިކަމެްއކޮށްފިްއާޔ  !އެޔަށް އެއްވެްސ ގެއްލުމެްއ އުނދަގުެލއް ގޯނާއެްއ ނުުކރާށެވެ
 އެއް އަުތވެދާނެއެވެ.  ابعذކަލޭމެންނަށް ވޭންދެނިިވ 

 ެއެެކވެ.  دليلވާފަަދ  ثابتބޭަކލެއްކަްނ  رسولއަކަްށ އެދުނީއެވެ. އެީއ  ُمْعِجَزةބާަގއިގެމީހުްނ  ثمود !ދަންނައެވ
الّسالم)  صالحދެންފަހެ  ނޑަކަށް )ަބެއްއ عليه ( އެމީހުންނާއިގެްނ އެތާ ދާދިާގތުގައި ބިމުން އުުފލިފައިާވ އުސްގަ

ކުޑަފަރުބަދަެއއްގެގާތަށް ވަޑަިއގެންނެވީެއވެ. އެކަލޭގެފާނާ އެީމހުން އެތަނަށްގޮސް ުހއްޓުނުއިުރ ރިވާޔަތެްއގައި 
ނޑު އަންހެނަކު ިވހަން ުކކުރާގޮތަްށ އެތަްނ ކުުކރަނީެއވެ. އިރުކޮޅަކުްނ އެތަްނ ފަޅައިގެންގޮްސ ދުރުވެފަިއ  މާބަ

ފުޅެވެ. އެއަްށ ެއއްވެްސ ގޯނާެއްއ  َجَملެގ  الّلهގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ  صالحއެވެ.  َجَملއެތަނުން ނުކުީތ ެއ 
އެއްދުވަހު ރަށުގެފެން ބޯނީ ޖަމަލެެވ.  !އޭތި އަމިްއލައަށް ަކއިބޮއިހަދާނެެއވެ. ކަލޭމެން ކިރުފެލާށެވެ 1ނުކުރާށެވެ

ކޮުޅ  َجَملެއްއ ނުކުމެ ެއ  جماعةއަނެއް ުދވަުހ ކަލޭމެނަެށވެ. ދެްނ ދުވަސްކޮޅެއްގެަފުހ އެަރށުގެ ކާަފރުންެގ 
އައިސް އެމީހުްނ މަރުވެދިަޔއީއެވެ. އެީއ  عذابމަރައިލީެއވެ. ދެްނ ތިންދުވަހުފަހުްނ އެީމހުންނަށް 

 ކޮށްވެއެވެ. تكرارގައި  قرآنގަދައަޑުފަށަކާއިއެކު އައި ގުޑުމެކެވެ. މިވާަހކަވެސް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =ުކރާށެވެ.ދާންއަދިކަޭލ މެން ހަނ!       =  ްެވރި  خهيفتއެަކލާނގެ ަކލޭމެނ 

 ކުރުވިކަން.      = ބާަގއިގެމީހުންނަށްފަުހ. عاد          =  އަިދ އެަކލާނެގ

 ކަލޭމެން ބިމުަގިއ ހަމަޖައްސަަވިއ ވަޒަންވެިރކުުރވިއެވެ.     =  / ކޮށް.  إختيارއަދި ކަލޭމެްނ ހިފަިއ

         =  ްނޑުަވރުތައް.  –އެތާނގެ ފަޭސހަތަނުނ ނޑުއޮތް ހަމަބިންތަނުން ، ގަ ެއބަހީ ެވލިގަ

         = .ެއަދި ފަރުބަދަތައް ކޮަށއިގެން ަކލޭމެން ހަދަނީއެވ    = .ްގެތައ    

  ތައް.  نعمةގެ  الّله =    !އަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ =  =  ްކޮްށ  فسادއަދި ކަލޭމެނ

  1ހަލާކުކޮށް ަބރުބާދު ނުުކރާށެވެ.     = .ިބިމުގައ       = ކުރާބަޔަކުކަމުގަިއާވ  فساد

  . حال    = މަތީމީހުން( ބުްނޏެވެ. –ބޮޑެތިމީހުްނ(      =  رُއެީމހުން ބޮޑާެވ  ِكبـْ

 ވެރިވި.       = ެގެ. قومއެކަލޭގެފާނުންގ     = .ްނިކަމެތި ދެރަމީހުންނަށ   

     = .ްއެމީހުްނކުެރ އީމާންީވ މީހުންނަށ    = ަކލޭމެންނަށް އެނގޭހެއްެޔވެ؟  

        = الّسالم) صالحހަަމކަށަވަރުްނ    ( އެއީ ފޮނުްއވިގެންާވ ބޭަކލެއްކަން.عليه    

 ން.  حضرةގެ  َربّއެކަލޭގެފާނުންެގ     = ބުންެޏވެ.  –އެބަހީ ިނކަމެތި ެދރަމީހުން  –އެމީހުްނ     

     =  .ީހަމަކަަށވަރުން އެކަޭލގެފާނު އެކަމަާކއިގެން ފޮނުވުނު ކަންތަކަށް ައހުރެމެންވަނ    

  =  .ެއީމާންވެގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައެވެ. / ތެދުުކރާ ަބޔަކުކަމުގައެވ        = 

  ކިބުރުވެިރވީ މީސްތަކުްނ ބުންެޏވެ.          =  ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން އެއެއްަޗކަްށ

 އީމާންވިއެއްޗަްށ އަުހރެމެންވަނީ.     = .ެކާފަރު ެވގެންނެވ       =  ދެންފަެހ

 ކޮޅު ކަތިލައިފިއެވެ.  جملގެ ކާފަރުންެވގެން( އެ  قومއެމީހުން )އެބަހީ އެ    =  ްއަދި އެމީހުނ
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 އުރެދިއްޖެއެވެ.        =  ެފުޅަށް.  أمرެގ  َربّއެމީހުްނގ        =  އަިދ އެީމހުްނ

1 އެވެ صالحބުންޏެވެ. ޭއ          =  އެިތ )ެއ  ަރއްވާ  ކު  وعدަކލޭެގފާނު އަުހރެމެންނަށް ތިަޔ

  ދެއްވާަބއްލަވާެށވެ! ( ނިކަން ގެނަސްعذاب   = ުވަންޏާ.ެވވަޑައިގަންނަކަލޭގެފާނ    

  =  / ބޭކަލުްނގެތެރެއިން.رسولފޮނުއްިވގެންާވ ބޭކަލުްނގެތެރެއިްނ     =  ދެންފަެހ އެމީހުންަންށ

  ޖެހިއްޖެއެވެ. )އެމީހުން ގައިާގ ހިަފއިފިއެވެ.(   =  .ުނޑ  ެހލިގަތުމާިއ ގަދައަޑުފައްގަ      

   =  ފަތިސްކޮށްފިެއވެ.ފަެހ އެމީހުންެގ ގޯތިތަުކގަިއ     = ކަކޫތަކުމަްއޗަށް ިތރިެވ

  . حالމަރުވެގެންާވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އިންކަމުގަިއ އެކަލާނެގ ކަލޭމެންެލއްވިކަން ކަލޭެމްނ  خليفةބާގައިގެމީހުންނަށްފަހު ބިުމގެ  عادއަދި  (74)

އަދި އެކަލާނެގ ަކލޭމެން ބިމުގަިއ ަހމަޖައްސަވައި ވަޒަންވެރިުކރެއްިވއެވެ. އަިދ އެބިމުެގ  !ހަނދާންކުރާށެވެ
ނޑުވަރުތައް ހަދަިއ އަދި ަފރުބަދަތައް ކޮށައިގެްނ  –އެބަީހ ހަަމ ބިންތާނގަިއ  –ފަސޭހަތަނުގައި  ކަލޭމެން ގަ

އަދި ކަންތަްއ  1ތައް ަކލޭމެން ހަނދާންުކރާށެވެ مةنعެގ  الّلهކަލޭމެން ގެަތއް ހަދަމުެއވެ. ފަެހ )ކަލޭމެންގެަމއްޗަށްވާ( 

  !ހަލާކުކޮްށ ބިމުގައި ފާސިުދކުރާ ަބޔަކުކަމުގަިއ ަކލޭމެން ނުވާެށވެ

رُެގ )ނުކިޔަމަންތެރި(  قومގެފާނަށް އީމާްނވި ެދރަނިކަމެތިންނަށް އެ  صالحއަދި  (75)  –ވެިރ ބޮޑެތިމީހުްނ  ِكبـْ

އަކުކަން ކަލޭމެންނަްށ  رسولން ފޮނުއްވާފައިވާ  حضرةގެ  َرب އެއީ އޭާނގެ  صالحބުންޏެވެ.  –އިސްމީހުން 

ބުންޏެވެ. އެކަޭލގެފާނު އެކަމަކާިއގެން ފޮނުުވުނ  –އެބަހީ ިނކަމެތި ދެރަމީހުން  –އެނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ 

 ކަންތަކަށް އަުހރެމެން މިވަީނ އީމާންވެގެންނެވެ. 

رُ (76) . ކަލޭމެން އެއެްއޗަކަްށ އީމާންީވ އެއްޗަްށ ައހަރެމެްނ މިވަީނ ވެރި ބޮޑާމީހުްނ ބުންޏެވެ ِكبـْ

 ކަމަށް ައހަރެމެން މިވަީނ ކާފަރުެވގެންނެވެ.( رسولގެފާނުންެގ  صالح -ކާފަރުވެގެންނެވެ. )އެބަހީ 

 أمرގެ  َربّކޮޅު މަރައިފިއެވެ. އަދި އެމީހުން އެމީހުްނގެ   َجَملُގެ ކާފަރުންކުރެބަޔަކު އެ  قومދެންފަހެ އެ  (77)

ގެފާނެވެ. ަކލޭގެފާުނ ތިަޔީއ  صالحފުޅަށް އުރެދިއްޖެެއވެ. ނުކިޔަމަންެތރިވެއްޖެެއވެ. އަިދ އެމީހުން ބުނީ، ޭއ 

އެްއ ނިަކްނ  عذابބޭކަލަުކކަމުގައިވަްނާޏ އަުހރެމެންނަށް އަންނާނެކަމަްށ ތިޔަވިދާޅުާވ  رسولފޮނުއްވިގެންާވ 

  ދެއްވާށެވެ.ގެނަސް

ެއްއ އައިްސ ޭއެގ އަޑުފަށަށް އެމީހުްނގެ ގޯތިގެޮދރުތަކުގަިއ ަމުރެވ  زَْلَزَلةދެންފަހެ ގަަދއަޑުފަށަކާއި  (78)

 އެމީހުްނ ފަތިސްކޮށްފިއެވެ. އެީމހުން މަރުެވ ަހލާކުވެގެންިދޔައީއެވެ. حالކަކޫމައްޗަށް ިތރިވެގެްނވާ 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = الّسالم)  صالحދެންފަެހ  ( އެމީހުންާނ ފުރަަގސްދެއްވައިިފއެވެ. عليه      =  ައިދ

 !ގެމީހުންނޭވެ. قومއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭއަުހރެންެގ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ަކލޭމެނަްށ

 އިއްވައިދީފީމެވެ.     =  ކަން.  رسولެގ  َرب އަުހރެންެގ       =  އަދި އަުހރެްނ

  ތެރިެވއްޖައީމެވެ. نصيحةކަލޭމެންނަށް    =  .ުއަިދ ެއހެނެއްކަމަކ         = 

  ތެރިންނަށް ަކލޭމެން ލޯބިނުކުރަުމއެވެ. نصيحة  =  ިތިމަންރަްސކަލާނެގ  عليهالّسالم ُلوطއެބަީހ  ُلوطއަދ

    1ހަނދުމަުފޅުކުރައްވާށެވެ.ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ. ނުވަތަ އެަކލޭގެފާނު  رسول    =  އެކަލޭގެފާނުްނ

 އަްށ ވިދާޅުވިހިނދު. قومއެކަލޭގެފާނުންެގ        =   ކަންތައްތައްުކރަނީހެްއޔެެވ؟  َفاِحشކަލޭމެްނ

        = .ެއެކަމުަގއި ަކލޭމެންެގ ކުރިްނ އިްސވެނުދެއެވ      = .ްއެަކކުވެސ   

    =  / ްތަކުގެތެެރއިން. عالمދުނިޔެއިނ        =  ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭެމްނ

 ފިރިހެނުން ގެނަސްގަންނަނީއެވެ.   =ގެގޮތުން. )އެދުންފުއްދުމުގެގޮތުން( َشْهَوة          = 

 އަންހެނުން ފިަޔވައި.  = އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ؟   =  .ީަކލޭމެންނަކ       = 

 ކަންތައްތައްުކރާ ބަެއކެވެ.( އެަކންކަންކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ބައެކެވެ.  حرامވެރިބައެެކވެ. )  إْسراف  

       =  ެނުވިއެވެ. َجوابގެ  قومއަދި އެކަލޭގެފާނުންގ      =  ްއެމީހުނ

 ބުނުންމެނުވީ. )އޭގެ އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ބުނުންމެނުވީ(     =  ީގެފާނާިއ  لوطއެމީހުން )އެބަހ

 !ވީމީހުން( ެނރެލާށެވެ. تبعއެކަލޭގެފާނާ       = .ްކަލޭމެންގެރަށުނ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެމީހުން އެއީ.     = ވެގަންނަ ބައެކެވެ. طاهر      = ފަހެ އެކަޭލގެފާނާިއ

   ެވރިން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ސަލާމަްތކުރެއްވީމެވެ. أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ    =  އެަކލޭގެފާނުންެގ

 އަނބިކަނބަލުން މެނުވީ.    = .ީއެކަމަނާވ      =  .ެބާކީވެތިބޭމީހުންގެެތރެއިންނެވ

  ގައިވާމީހުންގެތެރެއިންެނވެ.( عذاب)     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ
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ފޮތްަ  އ ށްވ ނަ 

  )ނުބައިވެގެްނވާ( ވާރޭެއއް. )އޭެގ ސަބަބުން އެމީހުްނ ހަާލކުވެދިޔަ( =   ވެއްސެވީމެވެ.    ފަެހ

  (!ރައްވާށެވެ ކު  ފުޅުفكر) !ށެވެކަލޭގެފާނު ނިކަންބައްަލވާ     =.ްވީކޮންފަދައަކުންކަނ    

   =  ާނިމުން / އެމީހުންެގ ފަހުކޮޅު. ބޮޑެތިފާފަކުރާީމހުންގެ –އަދި ނުބައިނުލަފ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެފާނު އެީމހުންނާ ފުަރަގސްދެއްވާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެމީހުންނަްށ  صالحއެަބހީ  –އަދި އެަކލޭގެފާުނ  (79)

ކަން އަުހރެްނ  رسولހަމަކަަށވަރުން އަުހރެންގެ ރައްބުގެ  1ގެ މީހުންނޭވެ قومވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަުހރެންގެ 

 نصيحةތެރިވެއްޖައީމެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ  نصيحةކަލޭމެންނަށް އިްއވައިފީމެވެ. އަިދ ައހުރެން ކަލޭމެނަށް 

 ތެރިވާމީހުންނަށް ަކލޭމެން ލޯބިނުކުރީމުެއވެ. އެމީހުންެގ ބަސްުނއެހީމުއެވެ.

السّ) ُلوطއަދި  (80) ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ. ނުވަަތ އެަކލޭގެާފުނ  رسول( ތިމަްނރަސްކަލާނގެ المعليه

ެގ  عالم)އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.( ކަލޭމެން  !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްާވށެވެ قومއެކަލޭގެފާނުންގެ 

އް ކަލޭމެން ުކރަނީއެވެ. ކަންތަ فاِحشއެކަކުވެސް )ދުނިޭޔގެ އެްއވެސްތާކު( ަކލޭމެންގެުކރިްނ ނުކުރާ 

 )ފިރިހެންކުޅިކުޅެނީއެވެ.( 

އަންހެނުން ފިޔަަވއި ފިރިހެނުްނ  (އެދުންފުއްދުމުެގގޮތުން)ގެގޮތުން  َشْهَوةހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން  (81)

ކަންތައްކުރުމާިއ  حرامކުރަނީއެވެ. އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންނަކީ ) ِلَواطގެނަސްގަންނަނީއެވެ. 

 ކުާރ ބައެކެވެ. ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ބައެެކވެ. إسرافއުރެދުމުގައި( 

ގައި )އަންނަިނވިފަދައިންމެނުވީ ނުވެެއވެ.( އެމީހުން ބުީނ  جوابގެމީހުންގެ  قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  (82)

ގެފާނާިއ  لوطއެބަހީ  !އެމީހުން ނެރޭެށވެއެބަހީ އޭގެ ެއއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ބުނީ ކަލޭމެން ަކލޭެމންގެ ރަށުން 

 ވެގަންަނ ބަޔަކީމުެއވެ.  طاهرހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެން މިއީ  !ވީމީހުން ނެރޭެށވެ تبعއެކަލޭގެފާނަށް 

الّسالم) ُلوطއެބަހީ  -ފަހެ އެކަޭލގެފާނާއި  (83) ވެރިންކުރެ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  أهل( އާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ. )އެަބީހ  ދެންތިބި އެންމެަހއި މުއުމިނުން އަނބިކަނބަލުންމެނުވީ

ވެރިން ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ.  أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުންމެނުވީ އެކަޭލގެފާނުންެގ އެންމެހައި 

 ިއންނެވެ. ގައި( ބާކީތިބިީމހުންގެތެރެ  عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަނާީވ )

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންގެމައްޗަށް )ވަރަށްނުބަިއެވގެންވާ( ާވރޭއަކުން ވާޭރވެއްސެވީމެވެ. ަފެހ  (84)

އެބަީހ  !ނުބައިނުލަފާމީހުންެގ ނިމުން އެމީހުންެގ ފަހުކޮޅުެވގެންދިޔަޮގތް ަކލޭގެފާުނ ނިކަން ެދކެވަޑައިގަންނަވާެށވެ
 !ފުޅުކުރައްވާށެވެ فكرއެކަމަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ކަމާއިގެން ޮފނުއްވީމެވެ.( رسولއަށް. ) َمْدَينއަިދ         =  َأخއެމީހުންެގ

 ( .عليهالّسالم) ُشَعْيُب     =  ެއެވެ قومއެކަޭލގެފާނު ވިާދޅުވިއެވެ. ޭއ އަުހރެންގ!      =  

 !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ. الّلهކަލޭމެން          =  އަކު ނުވެެއވެ. إلـهކަލޭމެންނަކަށް ެއހެންއެއްވެްސ 

   =  .ީއެކަލާނގެނޫން / އެަކލާނގެމެނުވ           =  ްدليلހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެންނަށ 

 އަތުވެއްޖެއެވެ.     =  ެން. حضرةގެ  َربّކަލޭމެންގ      = ެ1ފަހެ ކަލޭމެން ފުިރހަމަކުރާެށވ 

    =  .ްމިނުމާއި ކިރުނ        =  އަދި ކަލޭމެން މީސްތަކުންނަށް ުއިނ

 !މަދުނުުކރާށެވެ. 1ނުކުރާށެވެ   =  .ިއެމީހުްނެގ ތަކެތ         އަދި ަކލޭމެްނ

  !ފަސާދަނުކުރާށެވެ   =  .ިބިމުގައ       =  ވުމަށްފަހު.  إصالحއެބިްނ    

   =  .ެއެގޮްތ ަކލޭމެންނަށް ހެޔޮވެގެްނވެއެވ        =    مؤمنކަލޭމެންީނ 

  ންކަމުގައިވަންޏާ.   = .ެ1އަިދ ަކލޭމެން ނުއިށީްނނާށެވ     =  .ިކޮންމެ ަމގެއްަގއ 

    =   ާ(حالގެފާނުންެގ ައރިހަްށދާމީހުން ބިރުގަންަނވާ  شعيب) حالބިރުގަންަނވ        

   =  ްއަްށ ވަނަނުދީ ހަފަހަށްޓައި( دينެގ މަގުބަންދުކޮްށ )އެަކލާނގެ الّلهއަިދ ަކލޭމެނ    

   = .ްއެކަލާނގެއަްށ އީމާންީވ ކޮންމެމީހަކަށ          =  .ޭއަދި ކަލޭމެން އެމަުގ ގުދުވުމަށް އެދ

   = .ެއަިދ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވ!        =  .ެކަލޭމެން މަދުބަޔަކުކަުމގައި ވީމުއެވ

    = .ެދެން އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ގިނަކޮްށދެއްވިއެވ    =  އަދި ަކލޭމެން ނިކަްނ

  (1ކޮށްބަލާށެވެ فكر) !ދެކިބަލާށެވެ    = .ްވީކޮްނފަދައަކުންކަން / ީވގޮތ         

 ފަސާދަކުރާމީހުންެގ ފަހުކޮޅު.   =    = .ްއަދިވިޔަސ      =  جماعةކަލޭމެންުކރެ އެްއ 
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 އެއްގެބަޔަކު.            = އެކަމަކާއިގެން ތިމަންކަޭލގެފާނު ފޮނުވުނު ކަންތަކަށް އީމާްނ

 )ވިޔަސް.(    =  އެއް.  جماعةއަދި އަނެްއ      =  .ެއެމީހުްނ އީމާންނުވިެއވ     = 

 !ވާށެވެވެވަޑަިއގަންނަފަހެ ަކލޭމެން ކެތްެތރި     =  / ްحكمއެަކލާނެގ ނިޔާކުަރއްވަންދެނ 

 ކުރައްވަންދެން.      =  .ިައހުރެމެންގެމެދުަގއ   =  .ީއަިދ އެކަލާނގެ އެއ     

  =  ްުކރައްާވ ކަލާނގެއެވެ.  حكمއެންމެހެޔޮކޮށ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވެރިންގެގާތަްށ އެމީހުންެގ  أهلގެ  َمْدَينُއަދި  (85) ُشَعْيُب  الّسالم) أخ  رسول( ތިމަންރަސްކަލާނގެ عليه

ައްށ  للّا ކަލޭމެްނ  !ގެީމހުންނޭވެ لىمިވއެވެ. ޭއ ައހުރެންެގ ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ. އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅު
ަކލޭމެނަކަށް ނުެވއެވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ  އެއް إنه حقّ އެކަލާނެގ މެނުވީ އެހެންއެްއވެސް  !އަޅުކަންކުރާށެވެ

ކަލޭމެންގެގާތަްށ އަތުވެއްެޖއެވެ. ފަެހ މިނުމާއި ކިުރްނ  حّجةއާިއ  دليلވެގެންާވ  بيانން  حضرةގެ  َربّކަލޭމެންގެ 

ކޮްށ ރަނގަޅަްށ  ُصلحއަދި ބިްނ  !އަދި މީސްތަކުްނގެ ަތކެތި ކަލޭމެްނ އުިނ ނުކުރާެށވެ 1ކަލޭމެން ުފރިހަމަކުރާެށވެ

ްނ ކަމުގަިއވަންާޏ އެގޮްތ ަކލޭމެންނަްށ  مؤمنކަލޭެމންނަކީ  !އޮތުމަށްފަހު ަކލޭމެން ފާސިުދކޮށް ނުަބއިނުކުރާށެވެ

 ހެޔޮވެގެންެވއެވެ. 

ދާމީހުްނ ިބރުގެންނެވުމަށް( ކޮންމެމަގެއްަގިއ އިށީނެދ ގެފާނުންެގ ައރިހަށް ُشَعْيبُއަދި ަކލޭމެން ) (86)

 !ގެަމުގ މީސްތަކުންނަށް ބަންދުކޮްށ ނުހަދާެށވެ الّلهއަްށ އީމާންވާން އަންނަމީހުން އަޔަނުީދ  الّلهއަިދ  1ނުތިބޭށެވެ

ބަޔަުކކަމުގަިއ އަދި ކަލޭމެންނަކީ ދާދިމަދު !އަދި އެމަުގ ގުދުކޮްށ ކަތިުކރުމަށް ަކލޭމެން މަސަްއކަތް ނުކުރާށެވެ
ކުރާމީހުްނގެ ނިމުން ހުީރ  فاسدއަދި  !ގިނަކޮށްދެއްވިކަން ހަނދާންކުރާށެވެ عددވެފައިވަނިކޮށް އެަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ 

 ( !ކުރާށެވެ فكر)އެކަމަށް  !ކޮންފަދައަކުންކަން ކަލޭމެްނ ނިކަން ދެކެަބލާށެވެ

އީމާންވިޔަްސ  –އަދި ކަލޭމެންކުެރ ބަޔަކު ތިމަންަކލޭގެފާނު އެކަްނކަމާއިެގން ފޮނުވުނު ކަންކަމަށް  (87)

ކުރަްއާވ  حكم الّلهއަނެއްބަޔަކު ެއކަންކަމަށް އީމާންނުެވއެވެ. ފަހެ އަހުރެެމންނާއި ކަލޭމެންނާއި ދެމެދު 

 ންމެހެޔޮކޮްށ ނިޔާކުަރއްވާ ކަލާނެގއެވެ.އަދި ެއކަލާނެގ އެީއ އެ !ނިޔާކުރާންދެން ަކލޭމެން ކެތްތެިރވާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ެބޮޑެތިމީހުން / މަތީމީހުްނ ބުންޏެވ         =  ެބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރވީމީހުންގ 

  =  ެގެ ތެރެއިން. قومއެކަޭލގެފާނުންގ      =  ްައހުރެމެން ަކލޭގެފާުނ ހަމަކަށަވަރުނ

  !ނެރެލާހުށީމެވެ     =  އެވެ ُشَعْيبُޭއ!      =  އަިދ ކަޭލގެފާނާއެުކ އީމާންެވގެންާވ

 މީހުންނާއި.       = .ްއަުހރެމެންެގ ރަށުނ      =  ނުވަަތ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނ

 !ވައްދާހުށީމެވެ    = .ްައހުރެމެންެގ ދީނަށ     =.ެއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ         

  އަހުރެމެން ުނރުހިތިއްބަްސހެއްޔެވެ؟ )އެހެން ހަދައިފާނޫެހއްޔެވެ؟( =    =  ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެމެްނ

 ދޮގުހަދައިފީމުއެވެ.      = އަށް ބޮޑުދޮގެއް ހެދުމަކުން. حضرةގެ  الّلهتعالى     =  ައހުރެެމްނ

  ެވއްޖެއްޔާ.  رجوعއެނބުރި    =  އަށް. دينކަލޭމެންެގ               = ައހުރެމެްނ ެއ  الّله

   ން ދުރުުކރައްާވ ަސލާމަތްކުރެްއވުމަށްފަހު. دين   =  އަިދ އަުހރެމެންނަކަށް ުނވެއެވެ. )ހުއްދަެވގެްނ

 ނުވެއެވެ.(      =  ެވުން. إعادއަށް އެނބުިރ  دينއ        =  الّله 

އެވެ.  َربّއެއީ އަޅަމެންގެ  =    އިރާދަކުެރއްވިއްޔާމެުނވީ.           =  އަދި އަޅަމެންެގ

ހުރިާހ އެްއޗަކާއިމެދު ދެނެވޮިޑގަތުން ތަނަަވހެވެ.  َربّ      =  ްالّلهކުރަނީ ހަމަ  وكيلއަދި އަޅަމެނ 

 އަށެވެ.   = ެއެވެ َربّއޭ އަޅަމެންގ!       = ެއަޅަމެންގެ މެދުގައި ނިޔާކުރަްއވާންދޭވ!   

  =  ެގެމީހުންނާއިދެމެދުގައްޔާއި. قومއަޅަމެންގ     =  ަގޮތަށް. حقّހަމ    =  ައިދ

   އިބަރަސްކަލަނގެއީ.     =  ްނިޔާކުރަްއވާ ަކލާނގެއެވެ.އެންމެހެޔޮކޮށ       

  = .ެއަދި ކާަފރުީވ ބޮޑެތިމީހުން ބުންޏެވ    =  ގެ. قومއެކަލޭގެފާނުންެގ         

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެްނ  = ެވއްޖެއްޔާ.  تـََبعَގެފާާނ  ُشَعْيبُކަ     =  އެހެްނކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ

 ކަލޭމެންނަކީ.     =.ެެގއްިލހަލާކުެވއްެޖ ބަޔަުކކަން ކަަށވަރެވ       =  ދެންފަެހ
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  ޖެިހއްޖެއެވެ. زَْلَزَلةެގ  عذابއެމީހުންނަށް        =  އެމީހުންެގ ގެތަުކގަިއ ފަެހ އެމީހުްނ

 ފަތިސްކޮށްފިއެވެ.     =.ުމަރުވެ ކަކޫތަކުގެަމއްޗަށް ތިރިެވގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައިވާ ާޙލ  

    = ُالّسالم) ُشَعْيب  ( ދޮުގކުރިމީހުން.عليه        =  އެމީހުން ކޮންފަދަެހއްޔެެވ؟

    އެމީހުން އެާތ ދިރިުނއުޅޭފަދައެވެ.    =  ިالّسالم) ُشَعْيبُއަދ ( ޮދގުކުރިީމހުްނ عليه

  !ދަންނައެވެ        =   ނޑައެޅިގެން ެގއްލިަހލާކުީވ އެމީހުންވީ ހަމަ ކަ

 މީހުންކަމުގައެވެ.

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ަކލޭގެާފާނ  !ގެފާނެވެ ُشَعْيبُވެިރވިބޮޑުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ  ِكبرގެ ބޮޑާވެ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  (88)

ކަލޭެމްނ ެވ އީމާންެވގެންާވ މީހުން އަހުރެމެންެގ ރަށުން ނެރެލާނަެމވެ. ނުވަތަ އަުހރެމެންގެ ދީނަްށ  تبعކަލޭގެފާނަށް 

ހަމަކަށަވަރުންެވސް ވައްދާނަމެވެ. އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަުހރެމެން ނުރުހިިތއްބަސް ތިޔަހެްނ 

 ހަދައިފާނޫހެއްެޔވެ؟

އަްށ  دينއަުހރެމެން ުދރުކުަރއްވަިއ ސަލާމަްތކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ދެްނ ކަލޭމެްނގެ  الّلهްނ  دينކަލޭމެންގެ  (89)

 َربّއަށް ދޮގެއް އުފައްަދއިފިކަން ކަަށވަރެވެ. އަހުރެމެްނގެ  الّلهމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ އަހުރެމެން ވަދެއްޖެއްާޔ ހަ

ވުމަކީ އެްއގޮތަކަށްވެސް އަހުރެމެންނަްށ  رُُجوعَއިރާދަުކރެްއވިއްޔާމެނުވީ ައހުރެމެން އެދީނަށް އަނބުރާ  الّلهކަމުގައިވާ 

ހުިރހާއެއްެޗއްމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.  َربّދި ައހުެރންގެ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހުއްަދވެގެންވާނެކަމެއްނޫނެވެ. އަ

  ގެމީހުންނާއި އަޅަމެންާނއި  قومއަޅަމެންގެ  !އެވެ َربّއަށެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهކުރަނީ ހަމަ  وكيلއަދި އަުހރެން 

ކުރައްާވ  حكمއަިދ އިބަރަސްަކލާނގެީއ އެންމެހެޮޔގޮތުގައި  !ކުރައްވާނދޭވެ حكمގޮތުގައި ނިޔާުކރައްވާ  حقّދެމެދު 

 ކަލާނގެއެވެ. 

 شعيبގެ ބޮޑެތި ކާފަރުންގެމީހުން )އޭެގ އެހެންމީހުންނަށް ބުންޏެވެ.( ަކލޭމެން  قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  (90)

 ީނ ކަށަަވރުންވެސް ގެްއލިަހލާކުެވގެންވާ މީހުންނަެށވެ. ވާވެއްޖެްއޔާ ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭމެން تبعގެފާނާއި 

ނޑު އެމީހުންނަށް ޖެހި އެމީހުްނ  َزْلَزَلةޖެހިއްޖެއެވެ. އެަބހީ  رَْجَفـةދެން އެމީހުންނަށް  (91) އާއި ގަަދއަޑުފަށްގަ

 މަރުވެ ަކކޫތަކުގެމައްޗަްށ ތިިރވެއްޖެއެވެ. އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮުރތަކުގައެވެ. 

الّسالم) ُشَعْيبُ (92) އެީމހުން އެތާ ދިރިނުއުޅޭފަދައެވެ. )އެންމެން މަުރެވ  !( ދޮގުކުރިމީހުން ދަންނައެވެعليه

ނޑަެއޅިގެން ގެއްިލހަލާުކވެގެންީވ މީހުންކަމުގަެއވެ.عليهالّسالم) ُشَعْيبُތަންޑާވީއެވެ.(   ( ދޮގުުކރި މީހުންީވ ކަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ު( އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ފުރަގަސްެދއްވައިފިެއވެ.عليهالّسالم) ُشَعْيبُއެބަހީ  –ފަހެ އެަކލޭގެފާނ 

    =  ެެގ މީހުންނޭވެ. قومއަދި ވިދާޅުވިެއވެ. އޭ ައހުރެންގ!       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

  އަހުރެްނ ކަލޭމެނަްށ އިއްަވއިފީމެވެ.       =   ެގ ރަޫސލުކަން. َرب އަހުރެންެގ        

 ތެރިެވއްޖައީމެވެ.  نصيحةއަދި އަުހރެން ަކލޭމެންނަށް      =  ފަހެ އަުހރެން ހިތާމަކުރަންީވ

 ކޮންފަދައަކުން ހެްއޔެވެ؟       = .ްކުރެއްވިއެވެ.( َوِحى هللاދެންފަހެ  )ކާަފރުބައެއްގެމަްއޗަށ 

         =  .ެއަދި އެއްެވސް ރަށަކަްށ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ނުފޮނުްއވަމެވ    =  އެއްވެްސ

   ނަބިއްޔެއް.       =  އިމްތިޙާުނ ނުވީމެެވރިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިހއްޕަވައިފި أهلެއރަށެއްެގ( .

  .ކުރުވައިފިމެނުވީ(          =  ކަމާއި އުނދަގޫތައް ަޖއްސަވަިއގެން. فقير      

  =.ޯއެމީހުން މަޑުމޮޅިވެ ިބރުވެތިވޭތ    = .ެދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަދަލުުކރަްއވަމެވ    

     = )ިނުބައިކަމުގެބަދަލުގަިއ ހެޔޮކަން. )ނުބަިއ ހެވަށް ބަދަލުުކރަްއވައ    =  ްއެމީހުނ

 ގިނަކޮށްފުމަށްދާންދެން. )މުދަލާ ދަރިންގިަނވެ އުފާވެއްޖައުމަްށދާންދެން(  =  .ެއަދި އެމީހުން ބުްނޏެވ 

       =  .ެހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންެގ ކާބަފަިއންނަށްޖެހުނެވ      = އުނދަގުލާިއ

 ކަމާއި މުއްސަނދިކަން( فقيرފަސޭހަ، )        =  ދެންފަެހ ހަމަކުްއލިއަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 އެމީހުން ިހއްޕެވީމެވެ.       =  ްحالވެސްނުާވ  إحساسއެމީުހންނަށ .        

    =   ްވެރިން. أهلބޭކަުލން ވަޑައިގެންނެވި( ރަށްރަށުެގ  رسولއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ )އެރަްށރަށަށ  

  =  ެވެރިވީނަމަ.  تقوىއެމީހުން އީމާންވ       =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 އެމީހުންގެމައްޗަށް ހުޅުވައިދެއްީވހެވެ.    = .ްބަރަކާތްތައް / ގިނަގުނަެހޔޮތައ         = 

 އުޑާއި ބިމުން.     = ( ްرسولއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުނ  )ިންނާިއ އެބޭކަލުްނ ގެންެނވިތަކެތ
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ދޮގުކުރީެއވެ.       = .ެދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިއްޕެވީެމވެ. ހަލާުކކުރެްއވީމެވ    

     =  .ްއެމީހުންުކރި ފާފަތަުކގެ ސަބަުބނ   = ެ؟އަޅެފަހެ އަމާންވެގެންވަީނހެއްެޔވ 

      =  .ްރަށްރަުށގެ އަހްުލވެރިނ        =  އެީމހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކޯފާާއިއ

  އައުމާމެދު. عذاب  =  .ުނޑުވަގުތ  ރޭގަ      = .ާއެމީހުން ނިދާފައިތިއްބ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 !މީހުންނޭވެ قومވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ އަުހރެންގެ  އެނބުރި  ދުރަށް  އެމީހުންނާ  އެކަޭލގެފާނު ދެންފަހެ (93)

ކަން ކަލޭމެންނަށް އިއްވައިދީފީމެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް އަުހެރްނ  رسولގެ  َربّހަމަކަށަވަރުން އަހުރެްނ އަުހރެންގެ 

ތެރިވެއްޖައީމެވެ. )ަފހެ ެއހެންނަމަވެްސ ކަލޭމެން ީއމާންނުވެ ކާފަރުެވއްޖައީމެވެ.( ކާަފރުބައެްއގެ މަްއޗަްށ  نصيحة

 އަހުރެން ހިތާމަކުރަްނވީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެވެ؟ 

އަުކ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  نبىއަދި ެއއްވެްސ ރަށަަކށް އެއްވެްސ    ކުރެއްވިއެވެ.( َوِحى هللا)ދެންފަހެ  (94)

ކަމާއި އުނދަގޫތައް ޖައްސަަވއިފާމެނުވީ ނުވެެއވެ. އެއީ އެީމހުްނ  فقيرވެރިންނަށް  أهلފޮނުއްވައިފިއްޔާ އެރަށެްއގެ 

 މަޑުމޮޅިވެ ބިރުވެތިވޭތޯއެވެ. 

ކުަރއްވަމެވެ. ަކމާއި އުނދަގޫ( ހެޔޮކަމަށް ބަަދލު فقيرދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެ އެނުބަިއ )އެަބހީ  (95)

)ތަނަވަސްކަމާއި އުފާެވރިކަމަށް ބަަދލުކުރަްއވަމެވެ.( އެީއ ެއމީހުން މުދަލާއި ަދރިންގިނަކޮށްފުމަށް ދާންދެންނެވެ. 
ކަމާއި ުމއްސަނދި(  فقيرއަދި އެމީހުން ބުނެެއވެ. އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންނަްށ އުނދަގުލާއި ފަޭސހަ )ނުވަތަ 

ގެ އަމުރުފުޅަށް އެްއެވސް ފަރުާވލެއްނެތި މަޖާުކރަން ތިއްާބ ހަމަުކއްލިައކަްށ  الّلهހުން ކަންޖެހުނެވެ. ދެންފަހެމިބައިމީ

ެގ  الّلهގަެއވެ. ެއއީ  حالއެއްެވސްނުާވ  إحساسތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހިއްޕަވަމެވެ. އެމީހުންނަްށ އެްއވެސް 

 އެވެ. މުހުލަތުދެއްވާަފއި ހިތްެޕވުމެވެ. إْسِقْدرَاجއެވެ.  َمكر

 تقوىވެރިްނ އީމާންެވ  أهلބޭކަލުން ވަޑައިގެްނނެވި ރަްށރަށުގެ  رسولއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއރަށްރަށަްށ  (96)

ތަްއ އެަބހީ ގިަނހެޔޮތަްއ  بركاةވެރިވީނަަމ ހަމަކަށަަވރުން އުޑާއިބިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް 

 ހުޅުވައިދެއްާވ ފަސޭހަކޮށްދެްއވީސްކަން ކަށަވަެރވެ. އަދި އެހެންނަމަވެްސ އެމީހުްނ )ެއ 
ންނާއި އެޭބކަލުްނ ގެންނެވިތަކެިތ ޮދގުކުރީެއވެ.( ދެންފަެހ އެމީހުންުކިރ ފާފަތަކުެގ ސަބަުބްނ  رسول

 ެމވެ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ހިއްޕަަވއި ަހލާކުުކރެއްވީ

ވެރިްނ އެމީހުން ނިދާފައިިތއްބާ ރޭަގނޑުގެ ވަގުތުގަިއ އެމީހުންނަްށ  أهلއަޅެފަހެ ރަށްރަުށގެ  (97)

ނާންނާނެކަމަށް އެމީހުން އެތިބީ އަމާންވެގެްނހެއްޔެވެ؟ )ެއހެންތިބެން  عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާއާިއ 

 ހެޔޮނުވާނެއެވެ.(
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = އަޅެފަހެ އަމާންވެގެްނވަނީހެއްެޔވެ؟       =  ެވެރިން.  أهلރަށްރަުށގ         = 

 ވަގުތު. )ދުވާލުގެ ހެނދުނުކޮޅު( ُضَحى =   އައުމާމެދު. عذابއެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޯފާއާއި 

     =  .ާއެީމހުން ކުޅެންތިއްބ   = އެމީހުްނ ފަހެ އަމާންވެ ހިތްހަމަޖެހުނީެހއްޔެވެ؟  

    =  ެގ މަކަާރއިމެދު. الّله     = .ެފަެހ އަމާންނުވާނެއެވ       = ގެ މަަކރަށް.  الّله 

          = .ީގެއްލި ހަލާކުވެގެްނވާ ބަޔަކުެމނުވ    = ެ؟ނުވަނީހެއްެޔވެ بيان ފަހެ އަޅ 

   ތެދުމަގެއްނެތީ ހެއްެޔވެ؟         = .ްބިން ވާރުަތކުާރ މީސްތަކުންނަށ       

  އެބިމުގެ ައހުލުެވރިންނަށްފަހު، )އެމީހުްނ މަރުވެިދއުމަށްފަހު( =     =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ.      =   އެމީހުންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މިމީހުަންށ

 ޖައްސަވައިފީހެވެ.( عذابޖައްސަވައިފިއެވެ. )އެބަހީ: ކުރީގެީމހުންނަށް ޖެހުނު ކޯފާއާިއ           =

   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެ ހިތްތަުކގެމަތީގައި ިސްއކަޖައްސަވައިފީެހވެ.     = 

  ފަހެ އެީމހުންނުއަހާނެެއވެ.   =   ޭالّله)އ   ( އެރަްށރަށް. !އެވެ  رسول   

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ވާހަކަަތއް މިކިޔައިެދއްވާ.       ެތަކުން. خبرއެރަށްރަުށގ   

   = .ެއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންެގގާތަށް ވަޑައިގެްނނެވިއެވ    =  ެން. رسولއެމީހުންގ  

      =  ާއާއިގެން. دليلބަޔާންވެގެންވ        =  ފަހެ އެމީހުން އީމާންވީބަޔަކުކަމުަގިއ

 ނުވިއެވެ.    =  ްދޮގުުކރިތަކެތި.އެމީހުނ     =  .ްމީގެކުރިނ   = 

 އެފަދައިން.       = ސިއްކަޖައްސަވަެއވެ. الّله          =  ކާަފރުންގެ ހިތްތަުކެގ

  މަތީގައި.   = .ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެދކެވޮޑިނުގަންނަވައެވ        ޭއގެތެރެއިްނ

  ފުއްދުންތެރިކަމެއް. عهدއެއް. އެއްވެްސ  عهدއެއްެވސް  =     ގިނަމީހުންގެ ކިަބއިން.     = 

  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ.        =  އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން ެއީއ

  ންކަމުގައިމެނުވީ. فاسقُ    = .ެދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެވ       .ްއެމީހުންގެފަހުނ 
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  = (عليهالّسالم) موسى       = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަާކއިގެނ          = 

 ބޮޑުންގެގާތަށް.އާއި އޭނާގެ  فرعون     =  ފަހެ އެމީހުން އެއާޔަތްތަކަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ. )އެއާޔަތްތަކަްށ

 ކާފަރުވީއެވެ.(   = ެފަހެ ަކލޭގެފާނު ނިކަން ެދކެވަޑައިގެން ބަްއލަވާށެވ!       =

 ވީކޮންފަދައަކުންކަން. )ނުވަތަ ވީގޮތް(       = .ުފާސިދުކުރާމީހުންެގ ފަހުކޮޅ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވަގުތު ކުޅެންތިއްާބ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ  ُضَحىވެރިްނ އެމީހުްނ ދުވާުލގެ  أهل ރަްށރަށުގެ  އަދި (98)
އަމާންވެގެްނހެއްޔެވެ؟ )ެއހެންތިބެްނ ނާންނާނެކަމަށް އެީމހުން އެތިީބ  عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާއަިއ 

 ދިވެިހރާއްޖެއަށްވެްސ ފުރަތަމަސުނާމީއަިއްސ ބަޔަކު ަމރުވެގެންދިަޔއީ ެއވަޤުތުއެވެ.( –ހެޔޮނުވާނެއެވެ. 
ގެ ަމރަަކްށ  الّلهެގ މަަކރަްށ އަމާންވީެހއްޔެވެ؟ ެގއްލިަހލާކުވެގެްނވާ ަބޔަކުމެނުީވ  الّلهއެމީހުން ަފެހ  (99)

 ވެ.އަމާންނުވާނެއެ

ެވ  بيانބިމުގައި ުކރީ ިދރިއުޅުނުމީހުން ަހލާކުވެދިއުމަށްަފހު ެދން އެބިން ާވރުތަުކރިމީހުންނަށް  (100)
ނޭނގޭބާވައެވެ. ެއހެނީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ )އެމީހުްނ ަހލާކުކުެރއްވިފަދައިން( މިމީހުްނވެސް މިމީހުްނ ކުިރ 

އްޔާ ަހލާކުކުަރއްވާފާހުށިކަން.. އަދި އެީމހުްނެގ ނގެ އެިދވޮޑިގެންފިފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާ
ގެ އަޑު އެމީހުންނަްށ  نصيحةއާއި  وعظހިތްތަކުގެމަތީގަިއ ސިއްކަޖައްަސވާފާހުށިކަން.. ދެން އޭުރން )

 ނުއިވޭހުއްެޓވެ.(

ކޮށްދެްއާވ  بيانތައް ިތމަންރަސްކަލާނެގ މިއަންގަާވ  خبر( ަކލޭގެފާނަށް އެރަްށރަށުގެ !ެއވެ رسولالّله)އޭ  (101)
ވެގެްނާވ  بيانބޭކަލުްނ  رسولެވރިންގެގާތަްށ އެމީހުންެގ  أهل( ހަމަކަށަަވރުން ެއރަށްރަުށގެ !ރަށްރަށް )ދަންނަެއވެ

ތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަހެ މީގެކުރީން އެމީހުން ޮދގުކުރިތަކެތި ތެުދކޮށް އީމާްނީވ  حّجةތަކާއި  دليل
ެގ  الّلهވެ. )އެބަީހ އެމީހުންނަީކ އެމީހުން ދުނިޔެއަްށ އައުމުގެުކރިން ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ނުިވއެ

ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި އެީއ ދޮގުެވރިންކަމުަގއި އަދި އެމީހުްނ ރަސޫލުބޭަކލުން ގެންނަވާނޭތަކެިތ ދޮގުުކރާނޭކަމުގަިއާވ 
ތުމުގަިއވާފަދައިން އެީމހުްނ ގެ ދެނެވޮޑިގަ الّلهބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެިވހިނދުންެވސް  رسولމީހުންނެވެ. ދެން 

الطََّبِرىގަިއ ބަސްތަފާތުެވފައިވެއެވެ. މިތާ ލިޔެވިފަިއ މިވަީނ  ترجمةމިާއޔަތުެގ  !ދޮގުކުރީެއވެ. ދަންނައެވެ  َأُبوَجْعَفُر

 . والّلهأعلمތާއީދު ކުެރއްވި ގޮތެވެ.( 
 އްވަީނ އެފަދައިންނެވެ. ކާފަރުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ސިއްކަަޖއްސަވަިއ ބަްނދުކުރަ الّلهتعالىއަދި  

ފުއްދުމެްއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عهدއަދި އެީމހުންކުެރ ގިނަީމހުންެގ ކިބައިްނ އެްއވެްސ ގޮަތކުން  (102)
ންކަމުގައި މެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  فاسقދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ. އަދި ޭއގެތެރެއިްނ ގިނަމީހުން ެއއީ 

 ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ. 
الّسالم) موسىތަކާއިގެން  حّجة ާއޔަތްތަކާއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީސްތަކުންނަށްފަހު ދެން (103)  فرعون( عليه

ކަާމއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ. ފަެހ އެމީހުްނވީ އެއާޔަތްތަކަްށ  رسولއާއި އޭނާގެ ބޮޑުންެގގާތަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 
ހުންގެ( ފަހުކޮޅު ެވގެންދިޔަގޮތް ަކލޭގެފާނު ނިަކްނ ންގެ )ފަސާދަުކރާމީ فاسدކާފަރުވީ ބަޔަުކކަމުގައެވެ. ފަހެ 

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  الّسالم) موسىއަިދ  !އެވެ. فرعون( ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ عليه     =

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނީ.   .ެއަކީމެވ         = حضرةގެ  َربّތަކުގެވެރި  عالم 

 ންވާ.        =  ްވެގެންވެެއވެ.  واجبއަހުރެްނ ނުބުނުން އަހުރެންނަށ      = الّله

  ގެމައްޗަށް. تعالى   =ّއެއްމެނުވީ. حق    =  ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެްނ ކަލޭމެންެގގާތަްށ

 މިއައީ.   = ާއަކާއިގެންނެވެ.( معجزةއަކާއިގެންނެވެ. ) دليلބަޔާންެވގެންވ   =  ެެގ  َربّކަލޭމެްނގ

 ން. حضرة     = ެފަހެ އެހެންވެ އަހުރެންނާެއކު ފޮނުއްވާށެވ!        =  إسرائيل 

  ން .  = ( ވިދާޅުވިއެވެ.فرعونއޭާނ )       =  ޭއަކާިއގެން އަީއވިއްޔާ.  دليلަކލ

  އަކާއިގެން ައއީވިްއޔާ( معجزة)  =  1ނިކަން ގެނަސްބަލާެށވެ. معجزةފަެހ ެއ   = 

  ކަލޭގެފާނުވަންޏާ.     = .ްތެުދވެރިންގެެތރެއިނ      =  ފަެހ އެަކލޭގެފާނުްނެގ

 އަސާކޮޅު ެއކަލޭގެފާުނ ެއއްލެިވއެވެ.     = .ުަފހެ ެއހައިރުްނ އޭތި، އެބަީހ އެއަސާކޮޅ       

  = ވެގެންާވ ހަރުަފއެކެވެ. ަހރުފަޔަކަށްެވއްޖެއެވެ. بيان      =  އަދި އެކަލޭގެފާނުްނގެ އަތްޕުުޅ

ނެރުއްވިެއވެ.       =.ުއެހަިއރުން އެއަތްޕުޅ         =  .ެބަލާމީހުންނަށް ހުދުވެގެންެވއެވ

      = .ެބޮޑެތި މީހުން ބުނެފިއެވ       = قوم    ގެ. فرعون  = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ މިކަލޭގެފާުނ މިއީ.     =   ްެވރިއެކެވެ. ِسحر ދަންނަِسحرރަނގަޅަށ    = 

 އެކަލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވަނީ.     =  .ެކަލޭމެން ނެރެލާށެވ      = .ްކަލޭމެންގެ ރަށުނ 

      =  ފަހެ ކަލޭމެން އަުމރުކުާރނީ ކޮންކަމަކަށްހެއްެޔވެ؟ )ކަލޭމެނަށް ފެންަނީނ

 ބުނިބުނުމެކެވެ. فرعونކޮންކަމެއްކުރަންެހއްޔެވެ؟( މިއީ   = .ެއެމީހުން ދެންނެވިއެވ       = 

 ށެވެ.އްވާ( ގެ ކަންތައް ފަްސުކރަهارون) أخއެކަލޭގެފާާނ އެަކލޭގެފާނުންެގ           =  އަިދ ރަްށރަށަްށ

 )އެބަީހ ސިފައިން ފޮނުވާށެވެ.( !ފޮނުއްވާށެވެ   =  ާحالއެއްކުރ .   =  އެމީހުްނ

  މަނިކުފާނުންގެއަރިހަްށ ގެނަސްދޭނެެއވެ. )އެީމހުން މަނިކުފާުނންގެ ައރިހަްށ އަންނާނެެއވެ.(    
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  ވެރިޔަކާއިގެން. ِسحرދަންނަ ކޮންމެ  ِسحر =  = .ެއަދި އަތުވެއްޖެއެވ       = ގެ  فرعون

  ވެރިން. ِسحر  = ( ްދެްނނެވިއެވެ. فرعونއެމީހުނ )ްއަށ        = ހަމަކަށަަވރުްނ

 ައހުރެމެްނ ވެއްޖެްއޔާ. =    އަހުރެމެންނަށް އުޖޫރަެއއް އޮންނާްނވާނެއެވެ.        = 

ނޑައެޅިގެން އަަހރެމެންނީ   ގަދަމީހުންކަުމގައި.ކަ     = .ެއޭާނ އާއެެކވެ ވިދާޅުވިއެވ  އާއެޭކ  فرعون)އެބަީހ

 ވިދާޅުވިއެވެ.(    = .ީއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭެމންނ         =  ްނޑައެޅިގެނ ކަ

 )އަހުރެންގެ( ގާތްމީހުންެނވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم) موسى އަދި (104) ތަކުގެ ެވިރ  عالمހަަމކަށަވަރުން އަހުރެްނ މިއީ  1އެވެ فرعون( ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ عليه
 އަކީމެވެ.  رسولން ފޮނުއްވާފައިާވ  حضرةގެ  َربّ

ވެެގންވެއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެްނ ކަލޭމެްނ  واجبބަހެއްމެނުވީ ނުބުނުން އަހުރެންނަްށ  حقّއަށް  الّله (105)
ންނެވެ. ފަހެ ެއހެންވެ އަހުރެންނާެއުކ  حضرةގެ  َربّއާއިގެންނެވެ. ކަލޭމެންެގ  دليلގާތަށް މިއަީއ ބަޔާންވެގެްނވާ 

 ން  ފޮނުއްވައިދެްއވާށެވެ إسرائيل!  

އެްއ  معجزةއަކާއިގެންކަމަށްވަންޏާ ެއ  معجزةވިދާޅުވިއެވެ.( ކަލޭ ތިޔަ އަީއ  فرعونއޭނާ ބުންޏެވެ. )އެބަހީ:  (106)
 ަކލޭ ތެދުެވރިންގެތެެރއިންވާ ކަމުގައިަވންޏާއެވެ.  !ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ 

ވެގެްނާވ  بيانފަހެ އެަކލޭގެފާނު ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަާސކޮޅު އެްއލަވައިފިެއވެ. ދެން އެަހއިރުން އޭތި  (107)
 ހަރުފަޔަކަށްެވއްޖެއެވެ. 

އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު )ޖީބުގެތެރެއިން( ެނރުއްަވިއފިއެވެ. އެހައިރުން އެއަތްޕުޅު ބަލާމީހުންނަްށ   (108)
 ހުދުއެއްޗެްއގެގޮތުަގއި ފެނެއެވެ. 

 ވެރިއެކެވެ.  ِسحر ދަންނަ ِسحرގެ ބޮޑެތިމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން މިއީ  فرعونقوم (109)

ވިދާޅުވިއެވެ.( ފަހެ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަގޮތަީކ  فرعونއޭނާ އެދެނީ ކަލޭމެންގެބިމުން ކަލޭމެން ނެެރލާށެވެ. ) (110)
 ކޮބައިހެއްެޔވެ؟

)ުނވަތަ އެމީހުްނ  !ގެ ކަންތައް ފަސްކުަރއްވާށެވެ أخއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ެއކަލޭގެފާނާ އެކަޭލގެފާނުންގެ  (111)
  !ެވރިން( ެއއްކުރަްއވާށެވެ ِسحر( އަދި މަނިކުފާނު ރައްތަކަށް )ސިފައިން( ފޮުނއްވާ )!ބަންދުކުރާށެވެ

ެވރިޔަކާއިގެްނ އެމީހުްނ އަންނާނެއެވެ. )ދެްނ  ِسحرދަންނަ ކޮންމެ  ِسحرއޭރުން މަނިކުފާނުންެގ އަިރހަށް  (112)
 ެވރިން ޖަމާުކރީއެވެ.( ِسحرވައި އެކިރަށްރަށަށް ސިފައިން ފޮނުއް  فرعون

އަށް ދެންނެވި އެވެ.( އަހުރެމެްނ  فرعونވެރިންތައް އަތުވެއްޖެއެވެ. )އަދި އެމީުހން  ِسحرގެ  فرعونއަދި  (113)
 ގަދަވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނަށް ބޮޑު ުއޖޫރައެއް އޮންނާންވާނެއެވެ.

އާއެކެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭެމންނަކީ އަުހރެންގެގާްތ މީހުންކަުމގަިއ ވާޭނ ވިދާޅުވިއެވެ.  فرعون (114)
 މީހުންނެވެ. އެންމެ ކުއްތަްނވެގެންާވ މީހުންނެވެ.
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ްވެަެއެ موسىދެންނެވިއެވެ. އޭ  –ވެރިން  ِسحرއެބަހީ  –އެމީހުނ!.       = 

 !އެހެންޏާ ކަލޭގެފާުނ )އަސާކޮޅު( އެއްލާެށވެ     = .ެއަިދ އެހެންނޫނީިވއްޔާ އަުހރެމެންވާނޫއެވ 

     = .ިއަުހރެމެން މިީއ އެްއލާމީހުންކަމުަގއ       =  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ކަލޭމެްނ

 !ކަލޭމެން ުއކާށެވެ. !އެއްލާށެވެ     =  ެގެތަކެތި( އުކައިިލ ހިނދުން. ِسحرދެން އެމީހުން )އެމީހުންގ 

        =  ްޖެހިއްޖެއެވެ. )ލޯތައް ބަދަލުުކރުވައިފިެއވެ.( ِسحرމީސްތަކުންގެ ލޯތަކަށ  

     = .ެއަދި އެމީހުން ބިުރވެތިކުުރވައިފިއެވ    = )ީއަދި އެމީހުން ައއީ. )އެމީހުން ހަަދއިލ 

      =  އެެކވެ.ِسحرބޮޑުެވގެންާވ         =  موسىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ 

   ކުެރއްވީމެވެ. وحىއަށް(  عليهالّسالم)    = ުކޮޅު އެއްަލވާށެވެ عصا ަކލޭގެފާނުންގެ  ކަޭލގެފާނ!  /

.     =  ިއެބަހީ: އަާސކޮޅު އެްއލެވުމުން ދެްނ އޭތި( –އެހަިއރުން އޭތ(   =  .ެިދރުވަެއވ

 އެމީހުން ދޮގުން ހަދާހާތަކެތި. =     ކައެވެ.   = ފާޅުވެ  حّقވެއްޖެއެވެ. /  حّققائم

 ބަޔާންވެއްޖެއެވެ.    =  ިއަދ   ވެގެން ހިނަގއްޖެއެވެ. باِطل      =  ާއެމީހުންކުރ

 ކަމުގައިވީކަންތައްަތއް.      =  :ީފަހެ އެީމުހން )އެބަހ ވެރިން( އެާތ ދެަރވެއްޖެއެވެ.  سحر

 ދަށްވެއްޖެއެވެ.   = .ެއަދި އެީމހުން އެނުބރިހިނަގްއޖެއެވ     =  ާحالދަށްވެ ެދރަެވގެންވ 

  ނިކަމެތިވެގެން.         =  ިތިރިެވއްޖެއެވެ.حالކުާރ سجدވެރިން  سحرއަދ   

  = .ެއަދި އެމީހުންދެންނެވިއެވެ. އަުހރެމެން އީމާންވެއްަޖއީމެވ         = َرّبތަކުގެވެރި عالم

   އަށް.       =  ީެއވެ.َرّبގެ َهارونާއއި موسىެއއ        = ވިދާޅުވިެއވެ. فرعون

   =  ވީހެއްެޔވެ؟إيمانކަލޭމެން އޭނާ ތެދުކުރީހެއްޔެވެ؟ / އޭނާއަްށ         =  އަހުެރްނ

  ނުދެނިސް.إذنކަލޭމެނަށް ހުއްދަނުދެނިްސ /        = .ެތިޔައީ ހަމަކަށަަވރުން މަަކރެކެވ     
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

      = .ިއެމަކަުރ ކަލޭމެން ރަށުގަިއހެދ          = .ިއެރަށުން ނެރުމަށްޓަކައ     = 

   ވެރިން.أهلއެރަށުެގ    =   ދެކޭނެެއވަފހެ ިނަކންހުރެކަލޭމެްނ.ެަ     = 

ނޑާހުށީމެވެ  !ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ަކލޭމެންގެ އަތްތައް ކަ    = .ިއަިދ ކަލޭމެންެގ ފައިތަާކއ  

    )....ިތަފާތުކޮށް )ކަނާތާ ވައަތުފައ    =  ްދެން އަުހރެން ކަލޭމެނ އަްށ َصلْيب

  އަރުވާހުށީެމވެ.    = .ްކަލޭމެން( އެންމެނ(  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. އެބަީހ  (115) ެވރިން ދެންނެިވއެެވ. އޭ ِسحر ެއހެންާޏ ކަޭލގެފާުނ  !ެއވެموسى

 އެހެްނޏާ އަހުރެމެްނ މިއީ އެްއލާބަޔަުކ ކަމުގަިއ ވާހުށީމެވެ.  !ކަލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅު( ެއއްލާށެވެ

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ަކލޭމެންގެ  (116) ގެތަކެިތ ِسحر ) !އަށް( އުކާށެވެميدان ( ދެންފަެހ !ހަދާށެވެِسحر
ނޑިބުރިތައް( އުކައިިލހިނދުން/ އެތަކެތި ِسحرއެމީހުން އެމީހުންެގ ) އަށް އަޅަިއލިހިނުދްނ ميدانެގ ވާބުރިަތކާއި ދަ

މީސްތަކުންގެ ލޯަތކަށް  ނޑިބުރިތަކާިއ ِسحر ޖެހިއްޖެެއވެ. ލޯތަުކގެ ފެުނން ބަދަލުެވގެން ހިނގައްޖެއެވެ. )އެދަ
ވާބުރިތަްއ ދިޭރހަރުފަތަކަކަްށވެގެްނ  ުކރަްނ ފަށައިފިެއވެ.( އަިދ އެބައިމީހުްނގެ މިކަންތަކުްނ މީސްތަކުންެގ حركاة

 އެކެވެ. ِسحرްނ ވަދެއްޖެެއވެ. އެމީހުްނ އެހެދީ، ހަމަބޮޑުވެގެންވާ ހިތްތަކަށް ބިުރވެރިކަ

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (117) الّسالم)موسى ( އަށް عليه ކުެރއްވީމެވެ. ކަލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުގެ އަާސކޮުޅ وحى
 އެއްލަވާެށވެ. )ދެން އެކަޭލގެފާނު ައސާކޮޅު ެއއްލަަވއިފިއެވެ.( އެަހއިރުްނ އެމީހުްނ އެބަހީ  ެވރިން ެއހެިދ ِسحر

އެންމެހާދޮގުތައް ހަރުފަކަުމގައި ލޯތަކަްށ ފެނުނު އެންމެހަިއ ތަކެތި އޭތި ަކއިފިއެވެ. އެަބހީ  ގެފާނުްނެގ موسى
 ަކިއ ދިރުވަިއ ނިންމައިފިއެވެ. ِسحرވެރިންެގ ِسحرއަސާކޮޅުން އުފެދުނު ަހރުފަ ެއހުިރހާ 

 ވީެއވެ. باطلެވރިން ހެދިާހތަކެތި ِسحرފާޅުވެ ބަޔާްނވެއްޖެއެވެ. އަދި ެއ حّقއަދި  (118)

 އެނުބރި ހިނގައްޖެެއވެ.حالވެރިން ެދރަެވ ފޭލިެވއްޖެއެވެ. އަިދ ނިކަމެތިވެެގންވާ ِسحرއެހިނދު  (119)

 އަށް ިތރިވެއްެޖއެވެ. سجدةެވރިން ِسحرއަދި އެންމެހަިއ  (120)

 އަށް ައހުރެމެން އީމާންެވއްޖައީމެވެ. َرّبތަކުެގ ެވރި عالمވައިފިއެވެ. އަދި އެމީހުން ދަންނަ  (121)

 ެއވެ. َرّبެގވެިރ هارونާއއި موسىއެއީ  (122)

(123) ( ވެރިންނަށް( ِسحر ވިދާޅުވިެއވެ. އަުހރެން ކަލޭމެަނށް އިޒުނަ ނުދެނިސް ަކލޭމެން އޭނާއަްށ فرعون
އީމާންވީހެއްެޔވެ؟ އޭާނ ތެދުކުރީެހއްޔެވެ. ތިަޔއީ ހަމަކަލޭމެްނ މިރަށުގަިއ ހަދަިއލި ބޮޑުމަކަެރކެވެ. އެީއ މިރަުށެގ 

 ން( އެނގިދާނެއެވެ. ވެރިން މިރަށުްނ ނެރެންެވގެންނެވެ. ނިކަންުހރެ ަކލޭމެނަށް )ތިޔަކަމުގެ ހިތިކަأهل

ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ އަތްތަކާިއ ފައިތައް ކަްނކުތިާވގޮތަށް )ކަނާތާ ވާތުފަިއވާގޮތަށް( އަުހރެްނ  (124)
ނޑާނަމެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ އެންމެން   ައށްލާހުށީމެވެ.صليبކަ
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = .ެއެީމހުން ދެންނެިވއެވ         =  ެހަމަަކށަވަރުްނ އަުހރެމެންނަކީ އަހުރެމެްނގ حضرةެގ َرّب

 އަށް.   =  .ެއެނުބރިދާނޭ ަބޔަކީމެވ         ަކޭލ އަުހރެމެންެގ ކިބައިްނ ބަދަުލ

   ނުހިފަމުއެވެ.  = ަން މެނުވީ.މު އަުހރެމެން އީމާންވީކ      =  އަހުރެމެންެގ ެގ َرّب

 އާޔަތްތަކަށް.         =  .ްައހުރެމެންގެގާތަްށ ެއ ާއަޔތްތައް އަިއހިނދުނ   =  ެَرّبޭއ އަޅަމެންގ

 ! އެވެ.         = ެއަޅަމެންގެމައްޗަށް ކެތްތެިރކަން އިތުރުުކރަްއވާނދޭވ!       = 

 !އަޅަމެން މަރުގަންނަވާނދޭވެحالއަދި ކިޔަމަންތެރިބަަޔކުކަމުގަިއވާ     =  .ެއަދި ބޮޑުންގެމީހުން ބުންޏެވ

( އާ فرعون    ކޮށް ދެންނެވިެއވެ.(مخاطب     =   ޤައުމުގެ  فرعون      =  

  ؟އާިއ އަިދ އޭނާެގ މީހުްނ މަނިކުފާނު ދޫކޮްށލައްވަނީޯތއެވެموسى        = ްބިމުގަިއ  އެމީހުނ

 ފަސާދަކުރުމަށް.      =  ެއޭނާ ދޫކޮށް. ން إلهއަދި މަނިކުފާނާ މަނިކުފާނުންގ   =  ާއޭނ

 فرعون  ވިދާޅުވިއެވެ. يعنى:      =  ނިަކންހުެރ އަުހރެމެން އެީމހުންެގ ފިރިހެްނ ަދރިންތަްއ

 މަރާހުށީމެވެ.       =  ެއަްނހެންދަރިން ިދރުވާނަމެވެ. )ނުމަރަިއ އަދި އަުހރެމެން އެމީހުންގ

 ދޫކުރާނަމެވެ.(    = .ެއަދި ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންެގމަތީގައި ައހުރެމެންާވހުށީމެވ     = 

އަްށ ވިދާޅުވިެއވެ. قوم( އެކަޭލގެފާނުންގެ عليهالّسالم)موسى=     ގަދަވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި.

          =  ްން ވާގިއެދޭެށވެ حضرةގެ الّلهކަލޭމެނ!    = ެއަދި ކަލޭމެން ކެތްެތރިވާށެވ!  

      =  ުނޑ ހަމަކަށަވަރުން ބިންގަ ވެގެންވަނީ خاّصވެ ِمْلُك   އަެށވެ.الّله     = 

  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެބިން ވާރުތަކޮށްދެްއވައެވެ.   =  އެކަލާނެގ އަޅުތަކުްނެގ

 ތެރެއިން.         =  ވެރިންނަށެވެ.تقوىއަދި ފަހުކޮޅުެގ ރަނގަޅުކަން ލިބިގެންވަީނ   

  =  )موسى ނެވިއެވެ. ައހުރެމެންނަްށ ދެންގެމީހުްނ  قووްނގެ ( އަށް އެަކލޭގެފާނުالّسالمعليه
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

  އުނދަގޫކުރެެވއެވެ. އުނދަގޫުކރެވެނީެއވެ. އެބަހީ އަުހރެމެންެގ ދަރިންތައް މަރަީނއެވެ.         = 

 ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެގާތަްށ ވަޑައިގެންނެވުުމގެ ުކރިން.          = ( رسولއަދި ކަލޭގެފާުނ

 ކަމާއިގެން( ވަޑައިގަތުމުގެފަހުންެވސް.   =.ެއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ         

ކަލޭމެން  = ކަލޭމެްނ رّب ަހލާުކ ުކރެއްވުްނ عدّو  ުކރެވެއެވެ.أّميد          =  އަިދ

އެކަލާނގެ ަކލޭމެން )އެމީހުންެގ ބިމުގައި(   ވެރިުކރެއްުވމާއި.خليفة   =  ދެން އެކަލާނގެ ދެކެވޮޑިގަންަނާވ

 ހުއްޓެވެ.      =  ްކުރަީނ ިކހިނަކުންކަން.عملކަލޭމެނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 އެ (125) ވެރިްނ ބުންެޏވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެމެންނީ ައުހރެމެންގެ ِسحر ެގ َرّب އަށް އެނބުރިދާޭނ حضرة

 ބައެކެވެ. 

އަހުރެމެންެގ  (126) ެގ ާއޔަތްތަްއ އަުހރެމެންނަށް އައުމުްނ އެާއޔަތްތަކަްށ އީމާންވީކަންމެނުީވ ަކޭލ َرّب

އަހުރެމެންގެ ކިބައިން ބަދަުލހިފާ އަދި ައހުރެމެންނަށް  ދޭނެކަމުގައި ނުވެއެވެ. ޭއ އަޅަމެންގެ عقوبة  !ެއވެَرّب

 !އަޅަމެން މަރުގަންނަވާނދޭވެحالގެންާވ އަިދ ިކޔަމަންތެރިވެ !އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކެތްެތރިކަން އިތުރުުކރައްވާނޭދވެ

އާއި އަިދ އޭާނގެމީހުން، މަނިކުފާާނ  موسىއަށް( ދެންނެިވއެވެ.  فرعونގެ ބޮޑެތިމީހުްނ ) فرعونއަދި  (127)

 فرعون ؟މަނިކުފާނުންގެ އިާލހުންތައް ދޫކޮްށ މިބިމުގަިއ ފަސާދަުކރަން އެމީހުްނ ހަަމ ދޫކޮށްލަްއވަނީތޯއެވެ 

ކަންހުރެ ައހުރެމެން އެީމހުންގެ ފިރިހެން ދަރިން މަރާނަމެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަްނހެންދަިރްނ ވިދާޅުވިއެވެ. ނި

 ނުމަރައި ދޫުކރާހުށީމެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންވާީނ އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ބާުރހިންގާނޭ ގަދަބަޔަކުކަމުަގއެވެ.

ެގ  الّلهއަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެްނ  إْسرائيل بنىއަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. قوم( އެކަޭލގެފާނުންގެ عليهالّسالم)موسى (128)

ވެގެންާވ ެއއްޗެެކވެ.  ِمْلكُވެ  خاصّއަްށ  الّلهހަމަކަށަަވރުން ބިމަކީ  !އަދި ކެތްތެރިވާެށވެ !ން ވާގިއެދޭެށވެ حضرة

ާވރުތަކޮށްދެއްަވއެވެ. ައިދ  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެބިން އެަކލާނގެ

  ވެރިންނަށެވެ.  تقوىފަހުކޮޅުގައި ރަނގަޅުގޮތް ލިބުންވަނީ 

الّسالم)  - بنىإْسرائيلއެބަހީ  –އެމީހުން  (129) عليه ( އަށް ދެންނެވިެއވެ. ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންެގ موسى

ގާތަށް ައއުމުެގ ކުރިްނވެސް އަުހރެމެންނަށް އުނަދގޫތަްއ ޖެެހވެނީއެވެ. )އެބަހީ: އަުހރެމެންެގ ދަރިންތަްއ އެީމހުްނ 

ގޫތަްއ ކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވީާމވެސް ައހުރެމެނަށް އުނދަ رسولމަރަނީއެވެ.( އަދި ކަލޭގެފާުނ އަަހރެމެންގާތަށް 

ތެރިޔާ އެަބީހ  عداوةކަލޭމެންގެ  َربّޖެހެނީއެވެ. )ދަރިންތައް މަރަނީެއވެ.( އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވެއވެ. ކަލޭމެންގެ 

 خليفةކުރެވެއެވެ. އަދި ެއކަލާނގެ )އެމީހުން އުޅުނުބިމުގައި( ކަލޭމެން  أّميدހަލާކުކުރެްއވުން އެދެވެެއވެ.  فرعون

 ުކރާގޮތެއް އެކަލާނގެ ދެެކވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ. عمل. ދެން އޭރުން ކަލޭމެން ވެރިކުެރއްވުންވެްސ އެދެެވއެވެ
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ި(އިމްތިޙާނު ކރެއްވީެމވެ.) ްއޕެވީމެވެއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހ.      

=  އާއި އޭނާާޔ فرعون   ވާމީހުން.تبع   = .ްތަދުަމޑުކަން ޖައްސަވައިގެނ        = 

 އާމްދަނީ މަދުުކރައްަވއިގެންނާއި.މޭވާތަކާއި ަގހުގެ       =  ްنصيحة وعظއެމީހުނ

 ލިބިގަނޭތޯ.        ( އާިއ މުއްސަނދިކަާމިއ صّحةއަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅުގޮތް އަުތވެއްޖެއްާޔ

  ފަސޭހަކަން އަތުވެއްެޖއްޔާ  (      =   އެމީހުން ބުނެއެވެ. މިތަެކއްޗަށް ައއުލާެވގެންވަީނ

 އަހުރެމެންނެވެ.      =  އަދި އެމީހުންނަށް ުނބައިގޮތެއް ދިމާެވއްޖެއްާޔ )ތަޑުމަޑުކަމެއް / ަބލިކަމެްއ

  / އުނދަގުލެއްފަދަކަމެއް (     = الّسالم)موسى  ސުންޕާކަމެއް ކަުމގައި ދެކޭނެެއވެ.( ގެ عليه

    =  ާންގެާއއި.مؤمنއަިދ ެއކަލޭގެފާނާެއކުގަިއވ           = ެއެމީހުންނަްށ އެާވ  !ދަންނާށެވ

  ކަންކަމެވެ.(ްނ އަންަނ حضرةަގއެވެ. )އެީއ އެކަލާނެގ حضرةެގ الّله =   ސުންޕާކަމެއްވިއްޔާވަނީ.

       = ްقومއެަކލޭގެފާނުންެގ  އަދި އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންކުެރ ގިަނމީހުނ      =  

 އެމީހުންނަށް ނޭނގެެއވެ.  =  ީގެމީހުން ބުންެޏވެ.( فرعونއަދި އެީމހުން ބުންެޏވެ. )އެބަހ       

   =  އެއް ގެނެސްދެއްވިޔަސް. معجزة( ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަްށ ކޮންމެ !އެވެ موسى)ޭއ      

  =  ްޖައްސަން. سحرކަލޭގެފާނު އެކަމަކުން އަުހރެމެންނަށ         =  ކަލޭގެފާނަްށ

 ނުވަުމއެވެ.އީމާންވާނެ ބަޔަކުކަމުގައި އަހުރެމެން       =  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއެމީހުންެގ

 މައްޗަށް ފޮނުއްވީމެވެ.  = އާއި ގޮއްފުޅަނގި. طُوَفان        =  އަދި އުކުނާިއ
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 ބޮކާއި.  = .ިއަދި ލެޔާއ     =  ީْعِجَزةތަކެކެވެ.  دليلވެ ފައުޅުވެގެންާވ  بيانމިއ   م 

  ތަކެކެވެ.    = .ެފަހެ އެީމހުން ކިބުުރވެިރވީއެވެ. ބޮޑާވީއެވ    = .ެއަދި އެމީހުންވިއެވ   

   =  ިބޮޑެތިކުށްކުރާ ބަަޔކުކަމުގައި. –ނުބައި ނުލަާފ ބަޔަކުކަމުަގއ         =  އަިދ

 އެމީހުންގެ މައްޗަްށ އައިސްެޖހުނު ހިނދު.   =  ެއެއް. مصيبة/ އެއިންކޮންމެ  عذابއ      = 

  އެވެ. موسىއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ         =  ނޑުމެންނަށްޓަކާ ކަލޭގެފާނުންެގ  دعاءއަށް  َربّއަޅުގަ

  ކޮށްދެއްވާށެވެ.     =   ކަމުގެމާތްކަމުން. نبىއާއިއެުކ / ކަޭލގެފާނަށްާވ  عهدކަޭލގެފާނަށްާވ  

    = .ާކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެ ކިބައިން ފިްއލަވައި ދެްއވައިފިއްޔ     ކޯފާ. / އެ  عذاب /

.  مصيبة      = .ެހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ކަޭލގެާފނަށް އީމާންވާހުށީމެވެ. / ަކލޭގެފާނު ތެދުުކރާނަމެވ 

      =  .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ ައިރހުގައި ފޮނުާވހުށީމެވ      =  ީބަނ

   އިސްރާީއލުގެ ީމހުން.    =  ދެންފަހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުންެގކިބައިްނ

  ފިއްލެވިހިނދުން.    =مصيبة/ ކޯފާ. /  عذاب .       =  .ްވަކި މުއްދަތަކަށ      = 

ނޑުގައި    ވުމެވެ.( غرقއެމުއްދަތަކަށް އެީމހުން ފޯރާނެ. )އެީއ ކަ       =   އެަހއިރުްނ އެމީހުްނ ެއ

 އުވައިލަިއ އެްއލައިލަީނއެވެ. عهد

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގަސްގަާހގެހީެގ މަިތވަުރ މަދުކުރެްއވުމުންނާއި )މިފަަދ މިފަަދ  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތަދުމަޑުކަމުންނާއި (130)

ވެރިްނ ހިއްޕެވީެމވެ. )ޓެސްޓް ުކރެއްވީެމވެ.( އެީއ އެމީހުްނ  تـََبعَއާއި އޭނާެގ  فرعونކަންކަމުން( ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 ލިިބގަނޭތޯއެވެ.  وعظއާއި  نصيحة

ނުވަަތ  –ގެ މީހުންނަށް ތިޔާގެކަމެއް  فرعونޖެްއޔާ )އެަބހީ ފަހެ އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ެހޔޮކަމެއް އަތުވެއް (131)

ެގ ރަނގަޅުކަްނ ދިމާެވއްޖެްއޔާ( އެީމހުންބުނާނެއެވެ. މިތަެކއްޗަްށ އަުއލާެވގެންވަީނ  صّحةުނވަތަ  –ފަސޭހަކަމެްއ 

/ އަހުރެމެންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ނުބަިއގޮތެއް ިދމާވެއްޖެއްޔާ )ތަޑުމަޑުކަމެއް / ބަލިކަމެއް 

َبعَގެފާނާއި އަދި އެަކލޭގެފާނަށް  موسىއުނދަގުލެއްފަދަކަމެއް ދިާމވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ. (  އެކަންކަމަކީ   تـَ

ން  حضرةގެ  الّلهެއމީހުންނަށް އެޖެހުނު ސުންޕާކަމަކީ  !ވެގެންވާ މީހުންގެ ސުންާޕކަމުން ވާކަމެކެވެ. ދަންނާށެވެ

ފުުޅ  حكمةތައް ހުންނަގޮތުްނ އެީމހުންނަށް ޖެހޭކަންކަމެވެ. އަދި އެކަލާނގެ  عملއަންނަ ކަންކަމެވެ. )އެމީހުންެގ 
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ކުންނޫނެވެ.( އަދި އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންުކެރ ޕުޅަގެފާނުންގެ ަފރާތް  موسىނިޔާކުރާގޮތުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. 

 ގިނަމީހުންނަށް އެކަްނ ނޭނގެއެވެ. 

( ކަލޭގެފާުނ އެކަމަކުން ުނވަަތ 1އެވެ موسىވެރިން ބުންެޏވެ. ޭއ  تبع ގެ فرعونއެމީހުން ބުންޏެވެ. )އެަބހީ  (132)

އެއް ގެނައިނަމަެވްސ  معجزةޖެއްސުމަށް ކަޭލގެފާނު އަުހރެމެންގެގާތަށް ކޮންމެފަދަ  سحرއެއްޗަކުން، ައހުރެމެންނަށް 

 އަހުރެމެންނަކީ ކަލޭގެފާނަްށ އީމާންވާނޭ ބަަޔކުކަމުގަިއ ނުވެެއެވ.

އާއި ގޮއްފުޅަންގާ އުކުާނިއ  طوفانކުރުމަށް(  عبرةحاصلތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް )ދެންފަހެ  (133)

ތަެކކެވެ. ފަެހ އެމީުހްނ  معجزةތަކެކެވެ.  دليلެވ ފައުޅުެވގެންވާ  بيانއަިދ ބޮކާިއ އަިދ ެލިއ ފޮނުވީމެވެ. އެީއ  –

ނުބައިނުލަފާ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. ބޮޑެތި ފާފަުކާރ އެހުރިާހކަމެއް ފެނުނީމާވެސް ބޮޑާވީެއވެ. އަދި އެމީހުންީވ 
 ބަޔަކުކަމުގައެވެ. 

  .ެتعالىއިންަނށް  قبطىކަމުގައިވާ  قومއާއި އޭނާެގ  فرعونދަންނައެވ އެތައްބާވަތެްއގެ މުސީބަތަކާިއ  الّله

الّسالمބަލާއެްއ ޖެއްސެިވއެވެ. ެއީއ އެމީހުްނ ކިޔަމަންެވ  ކުރޭތޯެއވެ. ޭއެގ  قبولކަން ތެދުކޮްށ  رسولގެ  موسىعليه

ނޑުތައް ަހލާކުެވ ބޮުޑ  طوفانއެކެވެ. ެއއީ ާވރޭފެނުެގ  طوفان( 1އެއްކަމަކީ ) އެކެވެ. އޭެގ ސަބަބުން އެމީހުންެގ ދަ

އެވެ. އަުހރެމެންެގ ކިބައިްނ މިކަްނ  موسىގެފާނަްށ އެމީހުްނ ދެންެނވީ، ޭއ  موسىއަކަށްވެގެންދިއުމުްނ  مصيبة

އަށް ދަންނަވައި ދެއްވާށެވެ. އަހުރެމެންގެ ކިަބއިން މިކަން ފިލައްޖެއްޔާ އަުހރެމެްނ  َربّންގެ  ފިއްލަވައިތޯ ަކލޭގެފާނު

ފޮނުއްވައިދޭނަމެވެ.  إسرائيلَبِنى ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނަމެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެާފނުންގެ އަރިުހގައި 

ފިއްަލވައިފިއެވެ. ހަމަ އެކަްނ ފިއްލަަވއި ލުއިކޮށްެދއްވުުމްނ  ުކރަްއވަިއ އެކަން  دعاءއަްށ  الّلهދެންފަހެ އެަކލޭގެފާުނ 

ފޮނުއްވީއެްއެވްސ  إسرائيلَبِنى ގެފާނު އަރިަގއި  موسىއުަވއިލީެއވެ. އީމާންވެސްީވއެއްނޫނެވެ. އަިދ  وعدއެމީހުންކުރި 

އެކެެވ.  لشكرގޮއްފުޅަނގީެގ ( ދެްނ ެއމީހުންގެމައްޗަށް ފޮނުްއވީ 2ނޫނެވެ. އަދި ނުކިޔަމަންެތރިކަން އިތުރުީވއެވެ. )

ނޑުތައް ކަިއ ފޭރާންަތއްެވސް ކަިއހަދަން ފަށައިފިެއވެ. މި   مصيبةުކރީެގ  مصيبةއެސޮރުމެން ައއިސް އެމީހުންެގ ދަ

ތަކުގެ މަްއޗަށް އެކަްނ  شرطގެފާނަށް ދަންނަވައިގެން ކުީރގެ  موسىއަށްވުރެ މާބޮޑުވެއްޖެެއވެ. މިފަހަރުވެްސ 

އެކެވެ. ޭއގެސަބަުބްނ  لشكر( އުކުނުެގ 3އުވަިއލީެއވެ. ދެން ފޮނުއްވީ ) عهدފިއްލަވައިފިެއވެ. ދެންވެސް 

ނިދެނީއެއްނޫނެވެ. ރޭގަޑު ނުނިދައިތިބެގެން އުކުުނ ނެގުމެވެ. ކެވެނީއެއްނޫނެވެ. ކާތަށީަގއިވެސް އެަބއިވަރުަތކެވެ. ިމ 
 إسرائيلَبِنى ގެމައްޗަށާިއ އަދި  شرطގެފާނަށް ދަންނަވައިގެްނ އީމާންވުމުގެ  موسىވެްސ ބޮޑުވެގެން އަލުން مصيبة

ގެމައްޗަްށ އެކަްނ ފިްއލަވައިިފއެވެ. ައލުންވެްސ އެމީހުްނ އެމީހުްނގެ ހުވަިއ ުއވާަލިއ  شرطފޮނުވައިދިނުމުގެ 

އެކެވެ. އެތަކެތީެގ  مصيبةގެ ( ބޮކު 4ނުކިޔަމަންތެރިވެގެންފިެއވެ. ދެން އެީމހުންގެމައްޗަްށ ޮފނުއްވީ )

އުނދަގޫއަރަިއގެން ދިަޔވަރަީކ މީާހ އިށީނެދ އިންނަިއރު ތުނބުޅީގައިެވސް ބޮއްަތކެވެ. ބަެހއް ބުަންނ 
އަނގަހުޅުވަިއލާއިުރ އަނަގއިތެރެއަްށ އެވަންނަީނ ބޮކެވެ. ާކއިރުތަށީގަިއ ބޮކެވެ. ތަންމަތީަގއި ބޮކެވެ. މިކަުމެގ 

ކުެރއްވުމުން އެަކްނ  دعاءއަށް  الّلهގެފާނަށް ދަންނަވަިއ އެަކލޭގެފާނު  موسىވެްސ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެްނ ައލުން
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ގެ މައްޗަށެވެ. މިފަހަރުވެސް ުހވައި ުއވާާލ  شرطފިލައިގެންދިޔަީއއެވެ. އެއީވެްސ ކުރީން ހުށަހަޅާ ދެ 

ކަމެކެވެ. އެމީުހްނ ( ލޭގެ ަބލާވެރި 5ނުކިޔަމަންތެރިވެގަތީެއވެ. ދެން އެކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ ފޮނުއްވީ )

ބޯފެނަކަށްވެސް ހުންނަީނ ެލއެވެ. ވަޅުތަކާއި ކޯރުތަުކގަިއ ލެެއވެ. ބައެްއ ިރވާޔަތުގަިއވާގޮތުްނ ނީލަޯކރުވެްސ ެލަޔްށ 
ުކރެއްވުމުްނ އެަކްނ  دعاءގެފާނަށް ދަންނަވައިގެން ެއކަލޭގެފާުނ  موسىވިއެވެ. ކޮންމެއަަކސް މިކަްނ ބޮޑުވެގެންވެްސ 

الّسالم  إسرائيلَبِنى . ކޮންމެފަހަރަުކވެސް އީމާންވުމާިއ ފިއްލަވައިފިެއވެ عليه ެގ  شرطއާއިއެކު ފޮނުއްވުުމގެ  موسى

 މަތީންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެްއ ހަމަފިއްެލވުމުން އެީމހުން ުހަވއި އުަވއިލަނީެއވެ. ދޮގުހަދަނީެއވެ.

ތަކެއްކަމަށެެވ.  معجزةފަހެ އިސްވެދިަޔ ކަންތައްތަކަށް އިޝާރަތްުކރައްވާަފއި ެއވަނީ އެއީ ބަޔާްނވެ ފައުޅުވެގެްނވާ 

 ންކަމުަގއެވެ.  مجرمُދެންފަހެ އެމީހުން ބޮޑާެވ ކިބުުރވެިރވީއެވެ. އެީމހުންވީ ނުބަިއ ނުލަފާ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. 

ކުރައްވާފަިއާވ ކަންތައްތަކުްނ ކަމެްއ ހަަމ  بيانބަީހ ުކރިްނ އެ –ހަމައަންނައިރަްށ  عذابއެމީހުންނަށް  (134)

الّسالمދިމާވާއިރަށް އެމީހުން  އެވެ. ކަލޭގެފާނަށްާވ  موسىއަށް ދަންނަވައެވެ. އެމީހުން ދަންނަވައެވެ. އޭ  موسىعليه

ކޮށްދެްއވާށެވެ. ައހުރެމެންގެ ކިބައިން މިކަްނ ފިއްަލވަިއ ދެއްވައިިފްއާޔ  دعاءއަްށ  َربّއާއިއެކު ަކލޭގެފާނުންެގ  َعْهد

ކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގަިއ  إسرائيلَبِنى  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާހުށީމެވެ. އަދި 

 ފޮނުއްވައިދެއްވާނަމެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ  (135) ނަންގަާވ  عذابސްކަލާނގެ އެމީހުންގެކިބައިްނ އަކަްށ ތިމަންރަ  مّدةދެންފަހެ އެމީހުންނަށް ކަ

އުވާލަނީެއވެ. )އެކަންތައްަތއް އެމީހުންެގ އާދަޔަކަްށ  وعدކުރެއްވުމުން، އެހަިއރުން އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  كشف

 ހަދާލަނީއެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ެއެމީހުންެގިކބައިން ބަދަލުހިއްޕެވީެމވެ.ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ     =  ެދެންފަހ

 ުކރެއްވީމެވެ.  غرقތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ     =  .ިނޑުގައ ހަމަކަށަަވރުްނ  =   ކަ

 އެމީހުން ދޮގުުކރުމުެގ ސަބަބުން.     =  .ްތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއ    =  ައިދ

 އެމީހުންވިއެވެ.      =  ްވެގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައި.  غافلއެ އާޔަތްތަކަށ    =  އަިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ާވރުތަކޮށްދެްއވީމެވެ.           =  ެދރަކުެރިވ

 ނިކަމެތިކުރެވިގެްނވާ މީސްތަކުންނަށް.         =  ތައް.  مغربތަާކއި އެތާނގެ  مشرقބިމުެގ

اْلَمْقِدس)އެބަހީ:    ގެ ބިމެވެ.( فَـَلْسِطْينُގެ ބިމާިއ  بيت       =  އެތާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބަރަކާްތ

 ލައްވާފަިއވާ.      =  ފުޅު ފުިރހަމަވެއްޖެއެވެ. كلمةެގ  َرب އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ     =  

 ރަނގަޅުވެގެންވާ.         =ގެމައްޗަށް. إسرائيلبنى      =  އެމީހުން ކެތްތެރިވުމުެގ

 ސަބަބުން.      =  .ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަލާކުުކރައްާވ ބަރުބާދުކޮްށލައިފީމެވ       =

 ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްަތއް.     = ގެމީހުން. قومއާއި އޭނާގެ  فرعون      

    = )ިނޑުވަރުތަކާއި ަމއިޒާންތަކާއ  އަދި އެމީހުން ހަދާކަމުގައިވިތަކެތި. )ބޮޑެތި ރީތި ގަ     

           = ެإسرائيلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ ނޑު ކަޑައްތުކޮށްދެއްވީމެެވ.  بنى އަށް ކަ

  )ހުރަސްކޮށްދެްއވީމެވެ.(       = .ެދެން އެމީހުން ބަޔަކުމީހުންެގ ގާތަށް ައއެވ     

  =  .ާއެމީހުން ބުދުތަކަކަށް އަޅުކަންުކރ   =  .ާއެމީހުންނަށްވ     =  އެމީހުްނ

1 އެވެ موسىދެންނެވިއެވެ.( އޭ  بـَُنوإسرائيلދެންނެވިއެވެ. )އެބަހީ:        =  ނޑުމެންނަށްވެްސ އަޅުގަ

  1)ބުދެއް( ބަހައްޓަވައިދެްއވާށެވެ އެއް إله      =  ްންތަކެއްވާފަދައިން.  إلهއެމީހުންނަށްވެސ   

  ވިދާުޅވިއެވެ.( موسىعليهالّسالمއެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. )އެބަީހ =       =  ހަމަކަށަަވރުްނ
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  ކަލޭމެންނަކީ ޖާިހލު ަބއެކެވެ.   =  ަހމަކަށަވަރުން މިބައިީމހުންނަކީ. )އެަބހީ: އެބުދަްށ

 އަޅުކަންކުރާމީހުންނަކީ(      = .ެއެމީހުްނ އެުކރާ ކަންަތކުން ހަލާުކވެގެންާވ ބައެެކވ      = 

 ވެގެންވެެއވެ. باطلއަދި          =  .ްއެީމހުން އެުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްަތއ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ދެން އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުކުރުުމގެ ސަބަބުން އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ބަދަުލ  (136)
ނޑުގައި އެމީހުން   ވެގެންީވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. غافلުކރެއްވީމެވެ. އެމީހުންީވ އެއާޔަތްތަކަށް  غرقހިއްޕަވަިއ ކަ

ގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގަިއ  فرعونހީ: ދެރަވެ ނިކަމެތިުކރެވިގެްނވާ މީސްތަކުންނަށް )އެބަ  އަދި (137)

إسرائيلނިކަމެތިކުރެވިފައިތިބި  ތަްއ ވާރުަތކޮްށ  مغربُތަކާއި  مشرقމީހުނަށް( ތިމަންރަސްަކާލނގެ ބިމުގެ  بنى

ލާނެގ ( އެތަނަކީ ތިމަްނރަސްކަوالّلهأعلمެގ ިބންކަމުގައެވެ.  فَـَلْسِطْينُއާއި  بـَْيُتالَمْقِدسދެއްވީމެވެ. )ބުނެވެނީ އެއީ 

إسرائيلލައްވާފަިއވާ ތަނެވެ. އަދި  بركاةއެތާނގައި  ރަނގަުޅ ) –ގެ ބަސްފުޅު  ربّގެަމއްޗަށް ަކލޭގެފާނުން  بنى

ފުރިހަމަެވގެން ހިނގައްޖެއވެ. )އެަކލާނެގ އެބަްސފުޅަކީ  (ބަސްފުޅު             

                                     

            ( ).ެالقصص:މިއެވ އެަތުނންވެްސ ަބއްލަަވިއ  6-5سورة

 فرعوٌެއްއ ެއދެްއީވ ެއމީުހން ކެތްތެިރވުުމގެ ސަަބބުްނެނވެ. އަދި  َعًت( އެީމުހންަނށް އެފަަދ ލައްވާެށވެ.
ެގ ީމހުްނ ކުަރމުްނ އަިއ ަކންަތއްތަާކިއ އަިދ އެީމހުްނ ަހދާކަުމަގއިާވ އެންެމާހ  قووއާިއ ޭއާނގެ 
ނޑުވަުރތަކާ  ިއ ރަނގަޅުގެަތއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަާލކުުކރެއްވީމެވެ.   ގަ

إسرائيلއަދި  (138) ނޑު ކަޑައްތުޮކށްދެއްވީމެވެ. ދެންފަހެ އެމީހުން ބުދުތަަކކަްށ އަށް  بنى ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަ

موسىގެ މީހުން  بنىإسرائيل يعنى:އަދި އެމީހުްނ  ދާންދިމާވިެއވެ. އަޅުކަންކުރާ ބަޔަުކ ކަިއރިއަށް )އެދަތުރުމަތީގައި(
الّسالم ން )އަޅުކަންކުާރ ބުދުތައްވާފަަދއިން( ންތައްވާފަދައި إلهއަށް ދެންެނވިއެވެ. އެމީހުންނަްށ  عليه

ނޑުމެންނަށްވެސް  الّسالم !އެއް )ބުދެއް( ލަްއވައިދެްއވާށެވެ إلهއަޅުގަ عليه ވިއެވެ. ަކލޭމެންނަކީ ހަަމ ވިދާޅު موسى

 ބައެކެވެ. ތަންދޮރު ނޭނގޭ ަބއެކެވެ.  جاهل

الّلهއެބުދަްށ އަޅުކަންކުާރ މީހުންނަކީ( އެމީހުން އެކުާރ ކަންތަްއ : އެބަހީ) މިމީހުންތަކަކީ  ހަމަކަށަވަރުން  (139)
 ވެގެންާވ ބައެކެވެ. باطلކުރައްވާެނ ބައެެކވެ. އަދި އެީމހުންުކރާކަމުގައިީވ ކަންތަްއ  فاسدހަލާކުުކރައްާވ  تعالى
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =.ެއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވ     = ؟ނޫން އެހެންފަރާެތއްހެްއޔެވެ الّله         = 

 އެދެންވީ.އަކަްށ ައހުރެްނ  إلهކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ     =  އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

 މާތްކުރެއްވިެއވެ.          = .ްއެޒަމާނުގެ( އެންމެންގެމައްޗަށ(  ުކރެއްިވއެވެ.  وحىއެކަލާނެގ

     = ެ(!އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ަސލާމަތްކުރެްއވިހިނދު )ހަނދާންކުރާެށވ    

    =ގެ އާލުންގެކިބައިން.  فرعون   =  / ިއެމީހުން ަކލޭމެންނަށް ރަހަަދއްކައ

  ނުބައިކޮށްހިތައި.   = ގެ. عذابގެ ނުބައިކަމުގެ. / ނުބައި  عذاب       =  އެމީހުްނ

 ކަލޭމެންގެ ިފރިހެންދަރިްނ މަރައި.      =  އަިދ އެމީހުްނ ކަލޭމެްނގެ އަްނހެންދަރިްނ

 ނުމަރައި ދޫކޮށް.    = .ެއަދި ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަންތައްތަކުަގއިވެެއވ      =  

  ބޮޑުވެގެންވާ.  =   ންވާ ބަލާއެއް. / އިމްތިޙާނެއް. حضرةގެ  َربّކަލޭމެންގެ       =

الّسالمއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  عليه  ކޮށްދެއްވީމެވެ.  وعدއަށް  موسى    =  ތިީރސްރޭ )ެއީއ

 ދެންނެވުމަށެވެ.( ُمَناَجاއެކަލާނގެާއއި        =  )ުއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެރޭަތއް )އިުތރ

 ދިހަރޭލަްއވައިގެްނ ފުރިހަމަުކރެްއވީމެވެ.      =  ްَقاتެގ  َربّފަހެ އެކަލޭގެފާނުނ  ِميـْ

 ފުރިހަމަވެއްޖެެއވެ.      = .ްސާޅީސްރެޔަށ    =  ިالّسالم) موسىއަދ ( عليه

  ވިދާޅުވިއެވެ.   = ެالّسالمއެކަލޭގެފާނުންގ عليه هارون  އަށް. أخ       =  ފަެހ
 إْصآلح  އަދި ކަންތައްތައް  =    !އަކަށް( ުހންނަވާށެވެ خليفةގައި އަުހރެން ދިއުމުން ) قومއަހުރެންގެ 

    5ކުރައްވާށެވެ   = ވެ ވަޑައިނުގަންނަާވށެވެ تبعއަިދ!        ފަސާދަކުރާމީހުންެގ

 މަގާއި.       =  ެالّسالم) موسىދެންފަހ  ( ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން. عليه    = 

 އާއި ަތނަށް( وقتކުރެްއވި  وعدއަށް. ) ميقاتތިމަންރަސްކަލާނެގ     =  َربّއަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ 

 !އެވެ َربّެއކަލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅުެގ  =   ކުެރއްވިެއވެ. وحىއެކަލޭގެފާނާ ބަސްފުޅު   

       = ެމިއަޅާއަށް އިބަރަސްަކލާނގެއަށް ެބލޭނެޮގތްދައްކަވާ ދެއްވާނދޭވ !   =  ެوحىއެކަލާނގ 

  ކުރެއްިވއެވެ.   = .ެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ނުފެންނާނެއެވެ. / ނުެބލެވޭނެއެވ       

        =  ްބަލާށެެވ.އަދި އެހެންނަމަވެސް ފަރުބަދައަށ !          =  ެފަހެ އޭތި އޭތީގ
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  ެވ ޮއވެއްޖެއްޔާ. قرارތަނުގައި     =  ފަެހ ނިކަންހުެރ އޭރުްނ ަކލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 ފެނިދާނެއެވެ.      =  ެވަންތަ ދީދާރުފުުޅ   جاللވެވޮޑިގަތްހިނދުން. ) َتَجلِّى َربّދެން އެކަޭލގެފާނުންގ

 އަލިކޮށްެލއްވިހިނދުން(   =  .ްފަރުބަަދއަށ         =  .ެއޭިތ ކުދިކުިދވެގެންާވ އެްއޗަކަށްވެއްެޖއެވ

 )ކުދިކުދިވެއްޖެއެވެ.(        =  ެވއްޓިވަޑައިގެންފިެއވެ.ހޭފުޅުނެތިގެން   موسىعليهالّسالمއަިދ 

       = .ްފަެހ އެކަޭލގެފާނަށް ހޭވަިރކަން ައއިހިނދުނ      =  .ެެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވ

   !ވަންތަކަމާެއވެ  طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ    =  ވެއްޖައީމެވެ.  توبةިމއަޅާ އިަބރަސްކަލާނގެއަްށ 

      ީއަިދ މިއަޅާ މިއ .      = ( .ެإسرائيلއެންމެފުރަތަމަ އީމާްނވީ ީމހާއެވ ެގ   بنى

  އެވެ.(  مؤمنއެންމެފުރަތަމަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم: އެަބހީ. ވިދާޅުވިެއވެ އެކަލޭގެފާނު  (140) عليه އެްއ  إلهނޫން ެއހެްނ  الّلهވިދާޅުވިއެވެ.  موسى
ކަލޭމެނަށްޓަކައި އަހުރެްނ އެދެންީވހެއްޔެވެ. އަދި ެއކަލާނގެ އެީއ )މިާހރުތިބި( އެންމެންގެމަްއޗަށް ަކލޭމެްނ 

 މާތްކުރެއްިވ ކަލާނެގއެވެ. 

)ނިކަްނ  ންގެކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ސަލާމަތްުކރެއްިވހިނދު آلގެ  فرعون ދެން (141)
ދައްކައެވެ. )އަޅުވެިތކޮށް ަކލޭމެން ނިކަމެތިުކރިއެވެ.(  عذاب( އެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ނުބައިެވގެންވާ !ހަނދާންކުރާށެވެ

އެމީހުން ަކލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިްނ މަރާހެދިެއވެ. އަިދ ކަލޭމެންެގ އަންހެންަދރިން ނުމަާރ ދޫކުިރއެވެ. 
 ވެއެވެ.  إمتحانން ކަޭލމެނަށް ބޮޑުވެގެންވާ  حضرةގެ  َربّހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަމުަގއި ަކލޭމެންގެ 

الّسالم) موسىދެންނެވުމަށް(  مَناجاއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ )އާިއ  (142) ( އާިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه
َعادުކރެއްވީމެވެ. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެ  وعد ގެ ތިރީސްރޭ އިތުރު ދިަހރޭ ލައްަވއި ފުިރހަމަ ުކރެއްވީމެެވ.  ِميـْ

َقاتގެ ެއ  َربّފަހެ އެަކލޭގެފާނުންގެ  އެަކލޭގެާފުނ  عليهالّسالم موسىފުރިަހމަވެގެން ދިޔަެއވެ. އަދި  ސާޅީސްރެޔަށް  ِميـْ
الّسالم  أخُ عليه އެއްގޮތުަގިއ  خليفةގައި އަހުރެން ދިއުމަށްފަހު  قومއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަހެ އަހުރެްނެގ  هارن

  !ވަޑައިނުގަންނަވާެށވެެވ  تبعުކާރ މީހުންގެ ަމގާއި  فاسدއަދި ކުަރއްވަިއ  إصالح ކަންތައް  އަދި !ހުންނަވާށެވެ

الّسالم موسىއަދި  (143) َقاتތިމަންރަސްަކލާނގެ  عليه  وعدައށް ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން )އެަބހީ  ِميـْ

ުކރެއްިވއެވެ.  وحىއެަކލޭގެފާނަށް ބަސްފުޅު  َربّކުރެވިފައިވާތަާނއި ވަގުތަށް ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ އެަކލޭގެާފނުންގެ 
މިއަޅާއަށް އިބަރަސްަކލާނގެައްށ  !އެވެ َربّއަށް ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުގެ  َربّއެކަލޭގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންގެ 

ކުރެއްވިެއވެ. ކަލޭގެފާަންށ  وحىއެކަލާނގެ  !ދެއްވާނދޭވެ نعمةއެ  ހައްދަަވއި ދެއްވާދޭނވެ! ބެލޭނެގޮތް
ންރަްސކަލާނގެއަށް ެބލުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއްުނވެއެވެ.( އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުފެންނާނެއެވެ. )ތިމަ

ވެ އޮެވވިއްޖެއްާޔ ފަެހ އޭރުްނ  قرارއެަފރުބަދައަށް އޭގެތަނުގަިއ  !އެހެންނަމަވެސް ަފރުބަދައަށް ބަްއލަވާށެވެ
 –ތުމުްނ ވެވޮޑިގަ َتَجلِّىކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ފެނިދާނެއެވެ. ދެންފަެހ ފަރުބަދައަށް އެކަލާނެގ 

الّسالم موسىފުޅު އަލިކޮށްެލއްވިހިނދުން( ފަރުބަަދ ކުދިުކދިވެއްޖެއެވެ. އަިދ  نور)އެކަލާނެގ  ހޭފުޅުނެތިގެްނ  عليه
( !އެވެ َربّވެއްޓިވަޑައިގެންފިެއވެ. ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނު ހޭފުޅުއެރިިހނދުން ވިދާޅުވިއެވެ. )އޭ އަޅުގެ 

ގެ(  أّمةވެއްޖައީމެވެ. މިއަޅާއީ )މި   توبةވަންތަކަމާއެވެ! މިއަޅާ އިބަރަްސކަލާނގެއަށް  طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުސް 
 އެންމެފުރަތަމަ އީމާންީވ އަޅާއެވެ.
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ެއެވެ.  موسىކުރެއްވިއެވެ. އޭ   وحىއެކަލާނގ!     =  ހަމަކަށަވަރުްނ
 ުކރައްަވއިފީމެވެ.  إختيارުކރައްާވ   خاصّތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާުނ       = .ްމީސްތަކުންގެމައްޗަށ 

    =  ކަން ެދއްވުމުން.  رسولތިމަންރަސްަކލާނެގ    =  وحىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބަްސ  

 ކުރެއްވުމުެގގޮތުންނާއި.      = ެފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށްދެއްިވ ތަކެތީގަިއހިއްޕަވާެށވ! 

   ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ= ައިދ!          = ކުރާމީހުންގެތެރެއިން   شكر 

      =  ިދެއްވީމެވެ. އުއްވައި އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ލ       =  .ިފިލައިތަުކގައ

      =   ްنصيحةއާިއ  وعظކޮންެމ އެއްަޗކަށް އަިދ ކޮންެމކަމަކަށ .      =  އަިދ

 އެއްެގގޮތުން( بيانތަކުެގ  حكمއެއްގެ ގޮތުން ) تفصيل   = .ްކޮންމެ އެއްޗަކަްށ / ކޮންމެކަމަކަށ  

     = ެފަހެ ޭއގައިބާރަްށހިއްޕަވާށެވ!     =  އަށް އަމުުރކުރަްއވާށެވެ. قومއަދި ަކލޭގެފާނުންެގ! 

      =  ާއެންމެރަނގަޅުގޮތްހިުފމަށްއެމީހުން އޭގަިއވ     =  ނިކަްނހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ކަލޭމެނަށް ދަްއކާހުށީމެވެ.    =  ާންެގ ގޮވަތި. )އެީއ ނަރަކަެއވެ.( فاسقނުަބއިނުލަފ 

  = .ެނިކަންހުރެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަނބުރާާލހުށީމެވ       ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަުކްނ

  )އާޔަތްތަކާިއ ދުރަށް.(    = .ްބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރވާމީހުނ      =  .ިބިމުގައ   

     =ّއަކާއި ނުލައި. حق      =  .ްއަދި އެމީހުްނ ދުއްނަމަވެސް / ފެނުނުނަމަވެސ    = 

އެމީހުން އެއަްށ  =      އެއް.( حّجةއެއް. / )އެއްަކއުވަންތަކަމުެގ ކޮންމެ  دليلކޮންމެ 

 އީމާންނުވާނެއެވެ. ތެދު ނުުކރާނެއެވެ.     = )ްއަދި ެއމީހުންނަށް ފެނިއްޖެއްޔާ. )އެީމހުންނަށް ފެނުނަސ 

     =ތެދުމަގު.ގެ  هداية        = ުނުހިފާނެެއވެ. )އެމީުހްނ  އެމީހުން އެަމގ

 ނުކުރާނެެއވެ.( إختيارމަގެއްގެގޮތުްނ އެމަުގ      = .ާއަދި އެމީހުންނަށް ފެިނއްޖެއްޔ      = 

 މަގުފުރެދުމާ ހަާލކުގެ މަގު.      =  / .ެإختيارމަގެއްގެގޮތުން އެަމގު އެމީހުްނ ހިފާނެއެވ 

އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ދޮުގހެދީމައެވެ. ދޮގުހެދުުމެގ =    އެހެން އެވީ. =  ނުކުރާނެއެވެ.

 ސަބަބުންނެވެ.    = .ްތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަަކށ   =  .ެއަިދ އެމީހުްނ ިވއެވ    

                                    

                                       

                                            

                                       

                   



                      
 

5 3 7   

މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

     =  ްވެގެންވާބަަޔކުކަމުގައި. غافلއެާއޔަތްތަކަށ   = .ްއަިދ ދޮގުުކރި މީސްތަކުނ 

     = .ްތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައ       = ިބައްދަުލވާނެކަމަށާއި.އާއި  آخرةއަދ   

      =  ެވެއްޖެއެވެ. باطلތައް  عملއެމީހުންގ      =  ެ؟އެމީހުންނަށް ޖަޒާލިބޭނޭހެއްޔެވ  /

  އެމީހުންނަށް ޖަޒާ ނުލިބެއެވެ.         =  ީތަކުގެ ސަބަބުްނ  عملއެމީހުންކުރާކަމުގައިވ

  މެނުވީ.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم) موسىކުރެއްވިެއވެ. އޭ  وحىއެކަލާނގެ  (144)  رسولހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  !( އެވެعليه

ކަން ދެއްވުމުންނާއި އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެާއއި ވާަހކަުފޅުދެއްކެވުމުގެގޮތުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާުނ 
ކުރައްވައިފީމެވެ. ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ދެްއވިތަކެތީގަިއ  إختيارކުރައްވާ  خاصّމީސްތަކުންގެމައްޗަށް 
ކުރާމީހުންެގ ތެރެއިން ކަލޭގެފާުނ  شكرއަދި  ަރގަޅަށް ޢަމަލުުކރައްާވށެވެ.!! އޭގައިާވގޮތަށް ގަދަޔަށް ހިއްަޕވާށެވެ
  !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

إسرائيلގެގޮތުންނާއި އަދި ދުންޏަީވގޮތުން  دينއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ފިލާތަކުަގއި ) (145)   بـَُنو

 وعظލިއުއްވާެދއްވީމެވެ. އެބަީހ އެކަުމެގ  َمْوِعـَظةއެއްެޗއްގެ ގެ މީހުންނަްށ ބޭނުންވާ( ކޮންމެކަމެްއގެ އަިދ ކޮންމެ 

بيانނަހީގެ   ފުޅާއިأيرގެ  الّلهލިޔެދެއްވީެމވެ. އަިދ  –އާއި ހަނދާންކޮށްދިނުން  نصيحةއާއި   ކޮށްދެއްާވ  تفصيل
الّسالم موسىލިއުއްވީެމވެ. ފަހެ )ޭއ  އަދި އޭގަިއވާ ރަނގަުޅ  !( ަކލޭގެފާުނ އެފިލާތަކުަގއި ިހއްޕަވާށެވެ!އެވެ عليه
ނުބަިއ  فاسق  !ގެމީހުންނަށް އަމުުރކުރަްއވާށެވެ قومކުރުމަްށ ކަޭލގެފާނުންގެ  عملމޮޅުގޮތްތަކުގައި ހިފާ 

ގައި އެީމހުންގެ ޖާަގ  آخرةކަޭލމެނަށް ދައްކާހުށީމެވެ. )  ހުރެނިކަން  ނުލަފާމީހުންގެ ޮގވަތި ތިމަންރަސްަކލާނގެ
 ނަރަަކއެވެ.(ދައްކާހުށީމެވެ. އެީއ 

رُއެއްނެިތ ބިމުގަިއ ބޮޑާެވ  حقّއަދި އެްއވެްސ  (146) ވެިރވެަގންނަމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ  ِكبـْ
 َمْوُجودދުރަށް ނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުން އަނބުަރއިލާުހށީމެވެ. )އެއީ ުހރިހާ ަވއްތަރެްއގެ އާޔަެތކެވެ. 

ކުރުމުގެ ޮދރު އެމީހުންނަްށ  فكرއްޗަކީެވސް އެަކލާނގެ އާޔަތްތަކެވެ. އެތަކެއްޗަށް ވިސްނާ ވެގެންވާ އެންމެހައި ތަކެ 
އެވެ. އެޔާމެދު ވިސްނާފިކުރުުކރުމުގެ ދޮުރވެސް އެީމހުންނަްށ  دليلވެސް މިއީެއކަލާނގެ  قرآنބަންދުކުރާހުށީމެވެ. 

އެްއ ފެނުނަްސ އެމީހުްނ އީާމްނ  حّجةެމ އެްއ އަދި ކޮން دليلބަނދުކޮށްލާހުށީމެވެ.( އަދި އެމީހުނަށް ކޮންމެ 
 تبعެގ ސީދާ ތެދުމަުގ ފެުނނަސް އެމީހުން އެއީ ަމގެއްކަމުަގއި ނުހިފާނެެއވެ.  هدايةނުވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް 

ނުވާނެއެވެ. އަދި މަގުފުރެދުމާ ަހލާކުގެ މަގު އެމީހުންނަށް ެފނިއްޖެއްޔާ އެމީހުން މަގެްއގެގޮތުން އެމަގު ހިފާނެއެވެ. 
އެހެން އެކަްނ އެީވ އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ ދޮގުކުރުމުެގ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ެއވަީނ 

 ނިފައެވެ.(ވެގެންނެވެ. )ނުިވސް غافلއެއާޔަތްތަކަށް 
ދޮގުކޮށް(  قيامةއާިއ ބައްދަލުވުން ޮދގުކޮށް )އެބަީހ  آخرة އަދި ދޮގުކޮށް  އާޔަތްތައް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި (147)

ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އެމީހުންކުާރ  باطلތައް  عمل( އެމީހުްނގެ ހެޮޔ !ހެދިމީސްތަކުން )ދަންނައެވެ
 جزاءިލބޭނޭހެއްޔެވެ؟ އެބަީހ އެކަމަްށ މެނުީވ  جزاء ކަމުގައިވީކަންތައްަތކަށް މެނުީވ އެމީހުންނަށް 

 ނުލިބޭނެއެވެ.ޢަޒާބުނުލިބޭނެއެވެ.
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ިالّسالم) موسىއަދ   ކޮށްފިއެވެ. إختيارގެ މީހުންހިފާ  قوم( ގެ عليه  = 

 އެމީހުްނގެ ަގހަނާތަކުން. =    އަށް ވަޑައިގަތުމަށްަފހު( ميقاتއެކަލޭގެފާނަށްފަުހ )އެަކލޭގެފާނު 

   = .ުނޑ   ޅަގެިރއެއްގެ ހަށިގަ    =  ްވާ. އަޑުގޮވާގޮތްވާ. ُخَوارއެއަށ     = 

  ؟/ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭާބވައެވެ  ؟އެމީހުންނުދެކޭބާވައެވެ.       =  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭިތ އެމީހުާނ

  ވާހަކަނުދައްކާކަން.    = .ްއަދި އެމީހުންަނށް އެއްވެސް ތެދުމަެގއް ނުދައްާކކަނ    = 

 ކޮށްިފއެވެ. إختيارއެމީހުން އެގެިރ )އިލާެހއްގެގޮުތގައި( ހިާފ         = އަިދ އެީމހުްނީވ

 ންކަމުގަެއވެ. مشركއަނިޔާވެރިންކަުމގައެވެ. /         =  އަިދ އެމީހުްނ އެީމހުންެގ

އަޅުކަންުކރިމީހުން ެއކަާމ އެގެިރޔަށް  –އަތްމައްޗަށް ެވއްޓުނުހިނދުން / އެބަީހ އެމީހުން ހިތާމަުކރިހިނދުން 
 ހިތާމަކުރިހިނދުން.  = .ެއަދި އެމީހުްނ ދެކެފިއެވެ. / އެމީހުންނަްށ އެނގިއްޖެއެވ     = 

ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ަމގުފުރެދިފައިާވކަން.    = .ެއެމީހުން ދެންނެވިއެވ          = 

ނުލެްއވިނަމަ.  رحمةއަޅަމެނަށް  َربّއަޅަމެންގެ      =  .ައަިދ އެަކލާނގެ އަޅަމެނަށް ނުފުއްސެވިނަމ 

  = .ެހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންވާ ުހއްޓެވ       =  ގެްއިލ

  ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިން.        =  ިالّسالم موسىއަދ ން(  ِمْيقاتُ) عليه

  އެނބުރިވަޑައިގެންނެިވހިނދުން.     =  ެއަށް. قومެއކަލޭގެފާނުންގ      =  

  އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. =  ން. ފުޅުހިތާމަ ވަޑައިގެންކޯފާވެ     =  އަހުެރްނ

  )ނުބަިއވެެގންވެއެވެ.( !ނުބައިކަާމއެވެންތަކުގެ ކަލޭމެންކުިރކަދިއުމަށްފަހު   =  .ުއަހުރެންނަށްފަހ 

       =   އަށް )ކޯފާއަށް( ައވަސްވެގަީތހެއްެޔވެ؟ أمرގެ َربّކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ      = 

 ފިލާތައް ެއއްލަާވލައްަވއިފިއެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނު       =  ެهارون  أخއަދި އެކަޭލގެފާނުންގ

  ( ެގ އިސްތަށިފުޅުގަިއ ިހއްޕަވައިފިެއވެ.عليهالّسالم)        =  حالއެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަްށ ދަންމަާވ 
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

  . ކޮޅު      =  ުވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ މަންމަެގ ަދރިކަލުންނޭވެ. يعنى:هارونعليهالّسالمއެކަޭލގެފާނ   

    =  ްގެމީހުން. قومހަމަކަށަަވރުނ     =  ީމީހަކަްށ ހަދައިފިެއވެ.  َضِعْيفُއެމީހުން އަހުރެންަނކ

 އަހުރެންގެ ބަސްޭނހިއެވެ.     = .ެއެމީހުން އަހުރެން މަާރލުމަށް ގާތްިވއެވ     

   =  ިދިނުމުން އުފާކުރިޔަނުދެއްވާށެވެ. ُعُقوبَةތެރިން ކަލޭގެފާނުން އަުހރެަެންނަްށ  عداوةއަދ!     

 !އަދި ަކލޭގެފާނު އަުހރެން ނުަލއްވާށެވެ =          =  / ުއަނިޔާވެރިންނާިއއެކ

  އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިން. 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم)موسى އަދި (148) َقاتގެ  َربّ( އަށްަފހު އެަބހީ ެއކަލޭގެފާުނ އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه އަްށ  ِميـْ

ނޑެއްހަަދިއ  قومވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެަކލޭގެފާނުންގެ  ގެމީހުން އެީމހުންގެ ގަހަނާތަކުން ޅަެގރިއެްއގެ ހަށިގަ

ކޮށްފިއެވެ. އެގެީރގައި )އާދައިެގ ގެރި( ގޮާވގޮތަށް އަޑުިއވޭ(  إختيارއެއްކަުމގައި( ެއގެިރ  إله)އަޅުކަންކުރާ 

ވާަހކަ ނުދައްކާކަްނވެްސ ލޯވަޅެއްވެެއވެ. އެތަނަށް ަވއި ވަނީމާ ެގރިގޮވާއަޑުަކހަަލ އަުޑއިވެއެވެ. އޭިތ އެމީހުންާނ 

 ؟އަދި އެމީހުންނަްށ ތެދުމަެގއް ނުދައްކާކަންވެްސ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ  ؟އެމީހުން ނުވިސްނަނީބާވަެއވެ
ކޮށް އަޅުކަންކުރީެއވެ. އޭގެސަބަބުން އެމީހުންީވ އަނިޔާެވރިންކަމުގަެއވެ.  إختيارއެއްގެގޮުތގައި  إلهއެމީހުން އެެގރި 

 .ންކަމުގައެވެ مشرك

އެބަީހ ޅަގެރިޔަްށ އަޅުކަންުކރިމީހުްނ ެއކަމާ ހިތާމަުކރިހިނދުން އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ  – އެމީހުން  އަދި (149)
 َربّއެމީހުން އެވަީނ މަގުފުރެދިފަިއކަން ރަނގަޅަްށ އެމީހުންނަްށ އެނގިއްޖެއެވެ. އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ. އަޅަމެންެގ 

ނުލެއްވިނަމަ އަދި އެަކލާނގެ އަޅަމެނަށް ނުފުއްސެވިއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވާ ހުީށ  رحمةއަޅަމެންނަށް 

 ގެއްލިަހލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ. 

الّسالم) موسى އަދި (150) ން އެނުބރިވަޑައިގެްނ އެަކލޭގެާފުނ  ميقاتُެގ  َرب ( އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه

ޑައިގެން( ވިދާޅުވިއެވެ. ައހުެރންގެފަހުން ަކލޭމެން ތިޔަުކރި ކަންތަްއ ަވރަށްވެްސ އަށްވަ قوم)އެކަލޭގެފާނުންެގ 

ފުޅަށް )އެކަލާނގެ ކޯފާއަށް( އަވަްސވެގަތީެހއްޔެވެ؟ އަިދ  أمرެގ  َرب ނުބައިވެގެންވެެއވެ. ފަހެ ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ 

ގެ( އިސްތަށިފުޅުގަިއ ހިއްަޕާވ  هارونعليهالّسالم) خأއެކަލޭގެފާނުންެގ ފިލާަތއް އެއްަލވާލަްއވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ 

الّسالمއެކަލޭގެފާނުންެގ ގާތަށް ދަންމަވާެލއްވިެއވެ. އެކަޭލގެފާނު ެއބަހީ  عليه ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ މަންމަެގ  هارون

ގެމީހުްނ އަުހރެން ިނކަމެތި މީހަކަށް ހަދައިާލ ައހުރެންެގ ބަސްނޭހިެއވެ.  قومހަމަކަށަަވރުން  !ދަރިކަލުންނޭވެ

 !ދެއްވުމުްނ އުފާކުިރަޔ ނުދެއްވާށެވެ عقوبةތެރިްނ ައހުރެންނަްށ  عداوةއެމީހުން އަހުރެްނ ަމރާލަްނ ގާތްިވއެވެ. ަފެހ 

 !ުނލައްވާެށވެންނާއެކު އަުހރެން  مشرك !އަދި އަނިޔާެވރިންގެެތރެއިން ައހުރެްނ ނުލަްއވާށެވެ

0 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = ީއެބަހ ( .ެއެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވ އޭ އަޅުގެ  الّسالمعليه .).ެއެވެ. َربّދެންނެވިއެވ!    

    =  ާއއަްށ ފުއްސަވާނދޭވެ. أخމިއަޅާއަށާިއ މިއަޅާެގ!     = އަިދ އަޅަމެްނ

 !ވައްދަވައިދެްއވާނދޭވެ.     =  ެގެތެެރއަށް. رحمةއިބަަރސްކަލާނގ     އަިދ

  އިބަރަސްކަލާނގެއީ.      =  ްރަްސކަލާނެގއެވެ.ަލއްާވ  رحمةއެންމެބޮޑަށ     

    = ( ހިފާ  إلهހަމަކަށަަވރުން ޅަގެިރ )ިކުރިމީހުން. إختيارއެްއކަމުގައ      =  ނިކަންުހެރ

އަިދ  =  ން. حضرةގެ  َربّއެމީހުންގެ  =     އެމީހުންނަށް )ބޮޑުވެގެންވާ( ކޯާފއެއް ލިބޭހުއްެޓވެ.

  ދެރަނިކަމެތިކަމަކާއި.           =  ގައި.  حياةދުނިޔޭެގ  = .ްއަިދ އެފަދައިނ     

      =  ދެއްވަނީ. حزاءދޮުގވެރިންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ        =  އަިދ

  ނުބައިކަންތައް ކުރި މީސްތަކުން.        =  ްވި. توبةދެން އެއަށްފަހު އެމީހުނ     

    އަދި އެމީހުްނ އީމާންވެ.    =   ެއެއީ.  َرب ހަމަކަަށވަރުން އޭގެފަހުަގއިވެްސ ކަޭލގެފާނުންގ 

       =  ާނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ   ލެްއވުން ބޮޑު ކަލާނގެއެވެ.  رحمةކަ    

    =  ިالّسالمއަދ عليه   ގެ ކިބައިން ހަނުހިމޭންވެ މައިތިރވީހިނދުން. موسى   =  

 ކޯފާވުން.      =  .ެފިލާަތއް ިހއްޕަވައިފިެއވ       =  .ެއެތަކެތީގެ ިލއުއްވުުމގައި ވެއެވ 

     =  رحمةތެދުމަގާިއ .    = .ްއެބަަޔކަށ        =   އެބަަޔކު އެަބޔަކުެގ

ނޑައެޅިގެން ބިރުވެިތވާ. َربّ  އަށް ކަ
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم އެކަލޭގެފާނު (151) عليه موسى އަްށ  أخއެވެ. މިއަޅާއަށާއި މިއަޅާގެ  َربّދެންނެވިެއވެ. އޭ އަޅުެގ  يعنى:

 ލެއްވުްނ އެންމެ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.  رحمةއަިދ އިބަރަްސކަލާނެގއީ   !ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

ްނ  حضرةގެ  َربّނިކަންހުރެ އެމީހުންގެ  މީސްތަކުންނަށް އަޅުކަންކުރި  ޅަގެރިޔަށް  ހަމަކަށަވަރުން  (152)

ގައިވެސް ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން ޖެޭހހުއްޓެެވ.  حياة)ބޮޑުވެގެންވާ( ކޯފާއެއް ލިބޭހުއްެޓވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ 

 ދޮގުވެރިންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ.

ވެ، އަިދ  توبة އެމީހުން  އެއަށްފަހު  ދެން( !ދަންނައެވެ ) މީސްަތކުން ުކރި ނުބައިކަންތައްަތއް އަދި (153)

ލެއްވުްނ  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  َربّހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންެގ  –އީމާންވެއްޖެއްާޔ 

 ފަަދއެވެ.(ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. )ޅަގެރިޔަްށ އަޅުކަންކުިރ މީހުންެވސް ހަމަ އެ

الّسالمއަދި  (154) عليه ގެ އެކޯފާ ހަނުހިމޭންވެ މަޑުިވހިނދުން ފިލާކޮޅުތަކުގަިއ ހިއްަޕވައިފިއެވެ. އަިދ  موسى

އަްށ ބިރުވެިތވާ ބަަޔކަށްވާ ތެދުމަާގިއ  َربّގަިއ )އޭެގ ލިުއއްވުމުގައި( އެބަޔަުކ އެބަޔަކުގެ  َمْضُمْونُއެފިލާކޮޅުތަކުގެ 

 ވެެއވެ. رحمة
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ިކުރެއވިެއވެ. إختيار  الّسالمموسىعليهއަދ        =  ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ 

 ގެތެރެއިްނ ހަތްދިަހ ިފރިހެނުން.      =  توبةގެ ކަންތަކުްނ  ِعْجلُއަްށ ) ميقاتތިމަންަރސްކަލާނެގ 

  ަލއްވައިޯތ ދަންނަވަން( توبةވުމަށް          =  ހިފިހިނދުން )އެބަީހ  رَْجَفةُދެންފަހެ އެމީހުންގަިއ

  ާއއި އަޑުފަްށ އައިްސ ޖެހުނުިހނދުން( زَْلَزَلةއެމީހުނަށް ގަަދވެގެންާވ    =   .ެެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވ

 އިބަރަސްަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ. =   !ެއވެ َرب އޭ އަޅުގެ       = 

 އިބަރަސްކަލާނގެ މީގެުކރީންވެސް އެމީހުން ހަލާކުުކރައްަވއިީފހެވެ.    =  .ިއަދި މިއަޅާއާއ =  ެފަހ

  އަޅަމެން ހަލާކުުކރައްވަނީތޯެއވެ.            =  ން ުކރަމުންާދ  جاهلއަޅަމެންގެތެރޭގައިވާ މޮަޔ

 ކަންތަކުން.    = .ެއެކަން ުނވެއެވ       = ާކަމުަގއިމެނުވީ. إمتحانއިބަރަސްަކލާނގެ ަލއްވ 

       = .ެއެއިން އިަބރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިަގންނަވާ އަޅަކު މަގުފުަރއްދަވަމުއެވ    

   =  .ެއަދި އިބަރަސްަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަމުެއވ      =  އަޅަމެންެގ

 ސަހަރޯެވރިޔަީކ ހަަމ އިަބރަސްކަލާނގެއެވެ.       = ާވެނދޭފަހެ އިަބރަސްކަލާނެގ އަޅަމެންނަށް ފުއްަސވ! 

     =  ްލައްވާނދޭވެ رحمةއަިދ އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށ!            =  ައިދ

      އިބަރަސްކަލާނގެީއ ފާފަފުއްސެވުމުެގ އެންމެ ހެޮޔ ފަރާތެވެ.     =  އަދި އަޅަމެންނަްށ

ނޑައަޅުއްވާދެއްވާނދޭވެ !ލިއުއްަވއިދެއްވާނދޭވެ   !/ ކަ          =  .ްމިދުނިޔޭގަިއ ހެޮޔކަމެއ

 ހެޔޮކަން.     =  ގައިވެްސ ހެޮޔކަން. آخرةއަިދ         =  ހަމަކަށަަވރުްނ އަޅަމެްނ

 ކުެރއްވިެއވެ. وحىއެަކލާނެގ  =  ވެއްޖައީމެވެ. رجوعެވއްޖައީމެވެ.  توبةއިބަރަސްކަލާނގެއަްށ   

    = ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޖައްސަވަެމވެ.  عذاب( އެ !)ދަންނައެވެ عذابތިމަންރަސްަކލާނެގ  

   =  .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށ     = ެرحمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ.  

       = .ެހުރިާހއެއްޗަކަްށ ތަނަވަްސވެގެންެވއެވ     =   ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ލިއުްއވާހުށީމެވެ.  رحمةނިކަންހުރެ ެއ      = ވެރިވާީމހުންނަށް )ފާފަތަކަށް ރަްއކާތެރިާވ  تقوى
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 މީހުންނަށެވެ.(    =   ޒަކާތްދޭ.އަދި އެީމހުްނ   =  ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

  އެމީހުން.      = .ާއެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް އީމާްނވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެމީހުންގެެތެރއިން ހަތްދިަހ ިފރިހެނުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  قوم( އެކަލޭގެފާނުްނގެ عليهالّسالم)موسىއަދި  (155)

 توبةކުެރއްވިެއވެ. )މިީއ ޅަެގރިޔަށް އަޅުކަންކުިރ މީހުްނ ކުރިނުަބއިކަންތަކަްށ  إختيارއަށް ވަޑައިގަތުމަށް  ِمْيقات

އެކެވެ. ދެންަފެހ  ِمْيقاتމާިއ ކުއްތަންވުުމގެ ގޮތުން އޮތް ްއވުކުރެ أستغفارއަށް ދަންނަާވ  الّلهލެއްވުމުެގ އެދުމުަގއި 

الّسالمއަްށ ދެވުމަށްފަހު އެީމހުންނަށް  ِمْيقات عليه ކުރުމަށެެވ.  سجدةއަށް ިތރިވުމަށެވެ.  سجدةެއންގެވީ  موسى

الّسالمއަްށ ތިރިވުމުްނ  سجدةއެންމެން  عليه موسى تعالى ޅުތަކުެގ ައުޑ ބާވަިއލައްަވއެވެ. ބަސްފު وحىއަްށ  الّله

އަުހރެމެންނަްށ  الّلهނިމުމުްނ އެމީހުްނ ތެދުވެ ދެންނެީވ  وحىއެމީހުންވެސް އަހާކަމުަގއިވިެއވެ. ދެންފަހެ 

ދެއްކެވިއްާޔ މެނުީވ އަުހރެމެން އީމާންނުވާނެކަމަށެވެ. ދެންަފހެ މިއިދިީކލިކަމުެގ ބަްސ ދެންނެވުމުން އެީމހުންނަްށ 
الّسالمއެވެ. އެއަުޑފަށަށް  رَْجَفةވެ. އެއީ އައީ ގަދަެހލުމަކާއި އަޑުފަށެކެ عليه ފިޔަވައި ދެން އެންމެްނ  موسى

 މަރުވީއެވެ.(

الّسالمޖެހި އެންމެން މަރުވެދިއުުމން  رَْجَفة)ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް އެ   عليه )ަވރަށް ހިތާމަފުޅުްނ  موسى

އިަބރަސްކަލާނެގ  !ެއވެ َربّއަޅުގެ  އަްށ ދެންނެިވއެވެ. އޭ الّلهއަސަރުގަދަދެންނެވުމެއްދެންނެިވއެވެ.( 

އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ މީގެކުރިްނވެސް އިަބރަސްކަލާނގެ އެީމހުން ހަލާުކކުރަްއވައިފީހެވެ. އަދި މިއަޅާެވސް ހަާލުކ 

ން ކުރަމުންގެންދާ ނުބަިއ ކަންތަކުގެ ސަބަބުްނ  جاهلކުރައްަވއިފީހެވެ. އަޅަމެންގެ ެތރެއިންވާ ޮމޔަ 

 إمتحانޅަމެން ހަާލކު ކުަރއްވަނީތޯެއވެ؟ އަިދ އެކަން އެއީ އިބަރަސްަކލާނގެ ޖައްަސވާ އިބަރަސްކަލާނގެ އަ

ކަމުގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ. ޭއގެސަބަބުން އިަބރަސްކަލާނގެ ެއދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅުންނެއް މަގުުފރައްދަަވއެވެ. އަިދ 

ވެ. އިަބރަސްަކލާނގެީއ އަޅަމެްނެގ އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅުންނަކަށް ތެދުމަުގ ދައްކަވަުމއެ
ލައްވާންދޭވެ. އަިދ  رحمةއަދި އަޅަމެންނަށް  !ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ. ފަހެ އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާދެްއވާނދޭވެ 

 ުކރަްއވާ އެންމެ ހެޔޮެވގެންވާ ފަރާެތވެ.  عفوއިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްަސވާ 

عملއަދި މިދުނިޔޭގަިއ އަޅަމެންނަށް ހެޮޔކަން ) (156)  آخرةއަިދ  !ވެ( ލިއުއްވާެދއްވާނދޭتوفيقުކރުުމގެ  صالح

 رجوعހަމަކަށަވަރުްނ އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގއަށް  !ގައިވެސް އަޅަމެންނަށް )ފާފަފުއްސެވުން( ިލއުއްވާދެްއވާނދޭވެ

ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عذابުކރެއްިވއެވެ. ތިމަންރަސްަކލާނެގ  وحىވެއްަޖއީމެވެ. ެއކަލާނެގ  توبةވެ 

ުހރިާހ އެްއޗަކަްށ  رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ ދިމާކުރަްއވަމެވެ. ޖައްސަވަެމވެ. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

ވެިރވާ އަދި ޒަކާތްޭދ އަިދ  تقوىިލުއއްވާހުށީ އެބަޔަކު رحمةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ. ފަހެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެ 

 ވާމީހުންނަެށވެ.ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ އެމީހުން ިބރުވެތި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ވާމީހުންނެވެ. تبعއާ އާިއ  رسولއެމީހުންނަީކ      =   ީأِمىِّެއއ 

َعَلْيهِނަބިއްޔާއެވެ.)  اهلل َصلَّى     އެވެ(َوَسّلم ُمَحمٌَّد  = .ޭއެމީހުން އެކަލޭގެފާނުދެކ     

  = )ްއެމީހުންގެ އަުތގައި ލިޔެިވގެން ވަނިކޮށް )އެމީުހންގެ ފޮތްތަކުގައި ލިޔެިވގެންވަނިކޮށ       

  = ގައި.  إنجيلއާއި  توراة         =  އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ހެޔޮކަންަތކަްށ

 އަމުރުކުަރއްވާ.          = ްނަހީުކރައްވާ.  ُمْنَكَراةއަދި އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށ    

     =  ކޮށްދެްއވާ.  َحاَللއަިދ އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުނަްށ ރަނގަޅު ތަކެިތ         =  އަިދ

 ުކރައްވާ. َحرامއެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ހަޑިމުޑުދާރުތަކެިތ      =  އަިދ އެަކލޭގެފާުނ

  ތަްއ ެނތިކުރައްވާ. َعْهدއެމީހުންގެކިބައިްނ އެމީހުންނަށްާވ ދަތިއުނދަގޫ      =  އަދި ކަސްތޮޅުތަކާިއ

 ަތކާއި( تكليف)ބަނީއިސްރާއީލުްނގެމައްޗަށްާވ ހަރުކަިށ         = .ްއެމީހުންގެމައްޗަްށ އެއޮތ 

     = .ްފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންވީ ީމސްތަކުނ       އަދި އެމީހުން އެކަޭލގެފާނަްށ

 ކޮށް މާތްކޮށްހިތި. َقَدرُ      ްދިން. نصرއަދި އެމީހުްނ އެކަޭލގެާފނަށ          އަދި އެމީހުްނ

   ވި( تبعއަްށ  قرآنވި. ) تبعއަށް  نور      =  އެކަޭލގެފާނާއެުކ ބާވަިއލެއްވުނު. )އެަކލޭގެފާނަްށ

  ބާވައިލެްއވުނު(          =   ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ ކާމިޔާބުެވ ކަ

  ނަސީބުލިބޭނޭމީހުންކަން ކަށަވަެރވެ.        =  ޭއ  !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)ޭއ

 !މީސްތަކުންނޭވެ.    =  ީާއއެވެ. رسولގެ ފޮނުއްިވ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަކލޭގެފާނ      

  =  .ްަކލޭމެން އެންމެންެގގާތަށ     =  ްވެގެްނާވ  خاصّއެކަލާނގެ ެއއީ ެއކަލާނެގއަށ

  ކަލާނގެއެވެ.        =  ).ިއުޑުތަކާިއ ބިމުގެ މުޅި މިލްކު )ވާހާތަކެތ        

 އިާލހަުކ ނުވެެއވެ.( حقّއެކަލާނެގ މެނުީވ )  =      = .ެއެަކލާނެގ )ތަކެތި( ިދރުއްާވ މަުރއްވަެއވ 

     =   އަށް އީމާންވާެށވެ الّلهފަެހ ކަލޭމެްނ!      = ެއާއަާށއި. رسولއަދި އެަކލާނގ   
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   =  ީނަިބއްޔާއެވެ. )ލިެޔކިއުންނުާވ ނަބިއްާޔެއވެ.( أمِّىَّެއއ         =  ުالّلهއެކަޭލގެފާނ 

 (ްއވާތެދުކުރަ الّله. )ވަޑަިއގަންނަވާއަށް އީމާންވެ    =  .ިއަދި އެކަލާނގެ ަކލިމަފުޅުތަކާއ     = 

  !ވާށެވެ تبعއަދި ަކލޭމެން އެަކލޭގެފާނާިއ       =  ގަިއ  آّميدކަލޭމެންނަްށ ތެދުމަގުލިބުމުެގ

) موسىއަިދ  =    / ތެދުމަގުލިބޭތޯ.     ގެެތރޭގަިއވެއެވެ. قوم( ގެ الّسالمعليه

   ބަޔަކުމީހުން.  = ّަމގަށް ތެދުމަގުދައްކާ. حقّއަށް ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ /  حق   

     =   ެވރިވާ.  عدلގޮތުގަިއ އެމީހުްނ  حقّއަިދ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެވެ. އެކަޭލގެފާނީ އެީމހުްނ  نَِبى أمِّىِّާއ އެއީ  رسولވާމީހުންނެވެ. ެއ  تبعއާއަްށ  رسول އެމީހުންނަކީ (157)

އާެއވެ.  نَِبىތަްއ ލިެޔވިގެންވާ  خبرއާއި މިދެފޮތުގަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ ސިފަފުޅުތަކާއި  إنجيلއާއި  توراةގެންގުޅޭ 

 منكراةެއވެ. އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުްނނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުުކރަްއވާނެއެވެ. އަދި  وسلممحمدصلَّىاهللعليهއެއީ 

 حاللތައް މީސްތަކުންނަްށ ނަހީުކރައްާވ މަނާުކރައްވާނެެއވެ. އަދި އެަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ރަނގަޅުތަކެިތ 

إسرائيلުކރަްއވާނެއެވެ. އަިދ ) حرامކޮށްދެއްާވ އަިދ ހަިޑ މުޑުދާރުތަކެިތ މީސްތަކުންނަްއ  ންނަްށ  بنى

ނޑައެޅިފައިވާ ދަތިއުނދަގޫ(  ތައް މީސްަތކުންގެ ކިބައިން އެކަޭލގެފާނު ނަންގަާވ ލުއިކޮށްެދއްވާ އަިދ  عهدކަ

ަތއް ުދރުކޮށްދެއްާވ ނެތިކުަރއްވާނެެއވެ. ަފހެ އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންވެ އެކަޭލގެފާނަށް ގަަދރުކޮްށ  تكليفހަރުކަިށ 

 قرآنކަމުަގއިާވ މާތް  نورީދ އަިދ އެކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްިވ  نصرކޮްށ އަިދ އެަކލޭގެފާނަްށ  إحترامކޮށްހިތާ މާތް

ނޑައެޅިގެން !ވެއްޖެ މީސްތަކުްނ )ދަންނައެވެ تبعއަށް   . ބައެަކވެ. ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބވެރިވާޭނ އެމީހުން އެއީ  ( ކަ

الّله )އޭ  (158) ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެާފުނ  !އޭ މީްސތަކުންނޭވެ 1ވިދާޅުވާށެވެ( ކަޭލގެފާނު !ެއވެ رسول

 ِمْلكُއާެއވެ. އެކަލާނެގއީ، އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ މުޅި  رسولެގ  الّلهމިއީ ަކލޭމެން އެންމެންެގ ގާތަްށ ފޮނުއްވިގެްނާވ 

 حقّައކު ނުވެއެވެ. ެއއްވެސް  إلهެވގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. އެަކލާނގެ ނޫން އެހެން  خاصّހުރިހާތަކެތި އެކަލާނެގއަށް 

އަިދ  1އަްށ އީމާންވާށެވެ الّلهއަުކ ނުވެެއވެ. އެަކލާނެގ ތަކެތި ިދރުއްާވ ތަކެިތ މަރުްއވައެވެ. ފަެހ ަކލޭމެން  إله

ާއއި އެަކލާނގެ އެންމެާހ  الّلهއާއެެވ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  نَِبى أمِّىِّއެއީ  !އާއަށް އީމާންވާށެވެ رسولއެކަލާނގެ 

ފުޅުތަކަްށ އީމާންވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ. ތެދުކުރަްއވަެއވެ. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ތެދުމަުގ ލިބޭޯތ ކަލޭމެްނ  ةَكِلمَ

  !ވާށެވެ تبعއެކަލޭގެފާނާިއ 

އެއް ވެއެވެ. ބަޔަުކވެއެވެ.  أّمةައށް މަގުދައްކާ  حقّަގއި މީސްތަކުންނަށް  قومގެ  عليهالّسالم موسىއަދި  (159)

إسرائيلަގއި އެަބހީ  أّمة)އެ  ގަިއ ުހރިހާ މީހުްނ އެްއކަހަލަެއއްނޫނެވެ. ރަނގަޅުމީހުން ވެއެވެ. މިާއޔަތުގަިއ  بنى

 ކުރެެއވެ. قائم عدلإنصافގޮުތގައި މީސްަތކުންގެ ެމދުގައި  حقّއެވަނީ ެއވާހަކަެއވެ.( އެމީހުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =   ްނ ބައިބައިުކރެއްވީމެވެ. ވަކިަވކިކުެރއްވީމެވެ. بنىإسرائيلއަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެއ    

      =  َلةބާަރ الّسالمއަށް. ) َقِبيـْ عليه َلةެގ ކޮންމެބޭފުޅަކަށް  يعقوب   އެއް( َقِبيـْ    = أّمة 

  ތަކަކަށް.       =  ުކރެްއވީމެވެ.  وحىއަށް  (عليهالّسالم) موسىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ   

      =  ެގެމީހުްނ އެަކލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން ފެނަށް އެދުުނހިނދުން.  قومއެކަޭލގެފާނުންގ  

          = ެކަލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅުން ިހލައިގައިޖަްއސަވާށެވ!      =  ެދެންފަހ

 ފަޅައިގެންގޮސް ެއއިން ނުކުމެއްޖެެއވެ.          = )ުބާރަ އާރު. )ާބރަކޯރ         =

َلةހަމަކަށަވަރުްނ ކޮންެމ ބަޔަކަށްެވސް އެނގިއްޖެެއވެ. )ކޮންެމ   އަކަްށ އެނގިއްޖެެއވެ.( َقِبيـْ   =  އެބަަޔުކ

 ބޯންވީތަން.    =  ެމެވެ. އްވީ އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ ހިޔާކޮށްދ       =

ނޑުގެ.  ވިލާގަ      =  .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެްއވީމެވ      

=  َسْلَوىެއއީ ގަްސގަހުގެ ފަތްފަތަށް ފައިބައިފައިހުންނަ ފޮނިކާެއއްޗެއްެކވެ.  َمن ) َسْلَوىއާއި  َمن ައީކ  ٍٍ

1  މެވެ.( ކަލޭމެްނ ކާށެވެވީއަދި )ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއންގެ =   ދޫންޏެކެވެ.(    

  =  ިރަނގަޅުތަކެތީން. حاللކަލޭމެނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދއްވ      =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެމީހުްނ އަނިޔާނުުކރެއެވެ.     =  .ީއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުްނވ 

      =   ެތަކަށް އަިނޔާވެރިވާ ަބޔަކުކަމުގަެއވެ. نفسއެމީހުންގ       =  ިއަދ

 ންނަށް ބުނެވުނުިހނދު( بنىإسرائيلއެމީހުންނަށް ބުނެވުނުހިނދުން )        = ( ިبـَْيُتމިރަށުގައ

1 ވަޒަންވެިރވާށެވެ ަގއި( ކަލޭމެން  الَمْقِدسُ     = .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ެއރަށުން ަކއިހަދާށެވ!   

   =  .ްކަލޭމެން އެދޭފަދައަކުނ     = ްއަޅަމެންެގ  !މިހެންބުނާށެވެ ِحطَـّةٌއަދި ކަލޭމެނ(

 (!ފާފަފުއްސަވާންދޭވެ       = ( ަކލޭމެން ރަށުެގ حال)ކިޔަމަންެތރިވެގެންާވ  حالކުރާ  سجدة
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 !ދޮރުންވަންނާށޭ      ްތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާނަމެވެ.އޭރުނ      =  

 ކަލޭމެންގެ ކުށްފާފަތައް.        =   ެތިމަންރަސްކަލާނެގ ެތރިންނަށް  إحسانނިކަންހުރ

 އިތުރުކޮށްދޭހުށީމެވެ.        = .ެފަެހ އެމީހުންުކރެ އަިނޔާވެރިްނ ބަދަލުކޮށްިފއެވ  

   ބަސް / ބަހެއް. =    = ްބަސްނޫން އެހެންަބހަކަށް. ބުނަން އެންގި އެމީހުނ      

  = .ެފަެހ )ެއހެންވެ( ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ފޮނުވީމެވ         =  

 އެއް. عذابއުޑުން        = .ްއެމީހުން އަނިޔާެވރިވާކަުމގައިވީކަުމގެ ސަބަބުނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
إسرائيل އެބަހީ އެބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި (160) އަށް ބައިކޮށް ވަިކަވިކ  ِسْبطން ބާރަ  بنى

 ِسْبطެގ ތެޭރގައި  بنىإسرائيلގެ ބޭފުޅުންނަްށ ކިޔާފަިއވާ ނަމެކެވެ.(  يعقوبعليهالّسالمއަކީ  ِسْبطމެވެ. )އްވީކޮށްލެ

َلةހިމެނިފައިވާނީ  َلة( ާބރަ ބޭފުޅުންނެވެ. ބާރަ 11ގެގޮތުަގއެވެ. ެއއީ ) َقِبيـْ  = زُْبَدُةالّتفسير( = والّلهأعلمއެވެ.  َقِبيـْ

الّسالمެއވެ. އެބައިމީހުން ފެނަށް ބޭނުންވީހިނދުްނ  أّمـةއެއީ ބާރަ  عليه  وحىއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  موسى

)ދެންފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ ޖެއްެސވުމުން( އެހިަލ  !ސަާވށެވެކުރެއްވީމެވެ. ަކލޭގެފާނުންެގ އަސާކޮޅުްނ ިހލައިގަިއ ޖައް 

ފަޅަފަޅައިގެންގޮސް ބާރަ އާުރގެ ފެން ދެމިގަނެއްޖެއެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބަޔަކު ފެންބޯންވީތަނެްއ 
َلةހަމަކަށަވަރުން އެނގިއްޖެެއވެ. )އެއީ ކޮންމެ  ންރަސްކަލާނެގ ައަކށް އާރެްއގެގޮތުންނެވެ.( އަިދ ތިމަ َقِبيـْ

ނޑުން ހިާޔކޮށްދެއްވީމެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ   َسْلَوىާއއި  َمن އެމީހުންގެމައްޗަށް ވިލާގަ

ރަނަގުޅ  حاللނަށް ެދއްިވ ންބާވައިލެްއވީމެވެ. )އަިދ އެީމހުންނަށް އެންގެވީމެވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެ

)ދެންފަެހ އެމީހުން ނުކިޔަަމންތެރިވެ އަނިާޔވެރިީވއެވެ.( އަދި އެކަަމކު އެމީުހްނ  !ރިޒުގުން ކަލޭމެން ަކއިހަދާށެވެ

 ތަކަެށވެ.  نفسތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އަނިޔާނުުކރެއެވެ. އަދި ެއކަމަކު އެީމުހން އަނިޔާެވރިވީ އެމީހުންެގ އަމިއްަލ 

ْالَمْقِدسُއަދި ކަލޭމެްނ މިރަށުަގއި ) (161) ގައި( ވަޒަންވެިރވާށޭ، އަދި ަކލޭމެން އެދޭގޮތަކަށް އެރަށުްނ  بـَْيُت

ރަށުެގ  حالކައިބޮއިހަދާށޭ، އަިދ އަޅަމެންގެ ފާފަފުއްަސވާންދޭ ިމހެން  ދަންނަވާށެވެ. އަިދ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ 

ތުރުކޮށްޭދ ެތރިންނަށް އި إحسانދޮރުން ވަންނާށޭ، އޭރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ފުއްސަވާނަމޭ އަިދ 

 ހުށީމޭ މިފަދަ މިފަދައިން އެީމހުންނަށް ބުނެވުނުހިނދު )ހަނާދންކުރާށެވެ.(

 ބަަހކަށް  ެއހެން ބަސް  އެންގި ބުނަން އެީމހުން އަނިޔާެވރިވީ ީމހުން ދަންނަެއވެ. އެމީހުންުކރެ ދެންފަހެ (162)
އެްއ ބާވަިއލެއްވީެމވެ. އެީއ  عذاب ޑުންއު އެމީހުްނގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ދެން . ބަދަުލކޮށްފިއެވެ އެމީހުން

 އެމީހުން އަނިާޔވެރިާވކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = ެއަދި ރަށާއި ބެހޭގޮތުން ކަލޭެގފާނު އެމީހުނާ ސުވާލުުކރައްވާެށވ!       

 އެރަްށ އޮތް.       = .ިނޑުގެ ައއްސޭރީގައ  ކަ    =  އެމީހުްނ

 ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދިޔަހިނދުން.    =  .ިހޮނިިހުރދުވަހާއިމެދު / ހޮނިހިރުުދވަހުަގއ     

   =  .ުއެީމހުންގެ މަސްތަްއ އެމީހުންެގގާތަށް އަންަނހިނދ      = .ުއެމީހުންގެ ހޮނިހިރުުދވަހ

 )މާތްކޮށްހިތާދުވަހު.(   =  حال)ފެންމައްޗަށް( ފާޅުވެގެންާވ.        =  އަިދ އެމީުހްނ

  ހޮނިހިރުދުަވހުނޫން ދުވަސްުދވަހު. )މާތްކޮްށ ނުހިތާދުވަުހ(    =  އެތަކެތި އެމީހުން ކައިިރޔަްށ

 ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހން އިމްތިޙާނުކުރަްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ.  =   ނާދެއެވެ.     

     =  ްއެމީހުނ  ވާކަމުގެސަބަބުން.َفاِسُق        =  އަދި އެމީހުންގެތެެރއިްނ

  (!ެށވެއްވާކުރަމަފުޅުބަޔަކުމީހުން ބުނިހިނދު )ހަނދު    = نصيحةދީ  وعظކަލޭމެން ބަޔަކަްށ 

  ދޭންވީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟   = ީއ އެމީހުްނ  الّلهެއމީހުން ަހލާކުކުަރއްާވ ހުއްެޓވެ. ) الّله

   ހަލާކުުކރައްވާެނ ކަލާނގެއެވެ.(   =   ްދެްއވާެނ  عذابނުވަތަ އެަކލާނގެީއ އެމީހުންނަށ

 ކަލާނގެއެވެ.    =   ާއަކުން.  عذابގަދަވެގެންވ   = .ެއެމީހުން ބުންޏެވ       

  =  ެެވިރވުމަށެވެ. )ހެޔޮކަންތަކަްށ އަމުރުުކރުމާ ނުބަިއކަންތަްއ  ُعُذرއަށް  حضرةގެ  َربّއެއީ ކަލޭމެްނގ

 ެއވެ.( ُعُذرއަދާުކރުމުެގ  فرضނަހީކުރުމުެގ        =  )އަިދ އެމީހުްނ )އެނުބަިއ ދޫކޮްށ

 ބިރުވެތިވޭތޯެއވެ.   =   )ްފަހެ އެމީހުން )އެަބހީ ހޮނިހިރުުދވަހު ަހއްދުފަހަނަޅައިގެން ދިޔަމީހުނ

 ހަނދާންނައްތައިލިހިނދު / ނުވަތަ އެމީހުން ދޫކޮށްިލހިނދު(      =  އެކަމަކުން އެމީހުންނަްށ

 ދެވުނުކަންތައް. نصيحةހަނދާންކޮށްދެވި        =  ނަހީކޮށް މަނާުކރިމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ސަލާމަތް ކުރެްއވީމެވެ.  = .ްނުބައިކަންތަކުނ         =  އަދި އަނިޔާވެރިީވ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

 މީސްތަކުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިހއްޕެވީމެވެ.    =  އަކުން. عذابގަަދވެގެންާވ      

    =.ްއެމީހުން ފާިސގުވާކަމުެގ ސަބަބުނ      =  ފަެހ އެީމހުްނ

 ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަހިނދުން.        =  ިއެކަްނތަކުން އެމީހުންނަށް ނަހީެވވުނު ކަންތަުކގައ  

  = .ެތިމަންަރސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް އެްނގެވީމެވ  = ެކަލޭމެްނވާށެވ!        = 

 ކަށް.ކަ ގެއްލިަހލާކުެވ ނިކަމެތިވެގެްނވާ ރާމާމަކުނުތަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (163) ނޑުގެ ައއްސޭރީަގއިާވ ރަށާއިެމދު ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ ސުާވލުުކރައްާވ !އެވެ رسول ( ކަ

إسرائيل) !ބައްލަވާށެވެ ( އެީއ އެރަށުގެ ީމހުން ހޮނިިހރުދުވަހަްށ މާތްކޮށް ހިތުމުެގ !ންނާ ސުާވލުކުަރއްވާށެވެ بنى
މައްސަލައިަގއި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުެގ ސަބަބުންނެވެ. އެހެނީ ހޮނިހިރުުދވަުހ )ހޮނިިހރުދުވަހަްށ މާތްޮކްށ 

ގާތަްށ ހިތާހިނދު( މަސްތަްއ ފެންމައްޗަށް ފާޅުެވ ގާތަށް އާދެއެވެ. އަދި ހޮނިހިރުުދވަސް ދިއުމުްނ މަސްތައް 
 فاسقކުރަްއވަނީ އެފަދައިންެނވެ. އެީއ އެމީހުްނ  إمتحانނާދެއެވެ. ފާޅުނުވެއެވެ. ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން 

 ވާކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އަދި ހޮނިހިިހރުދުވަުހ ކެޔޮޅުކަންކުރުްނ އެމީހުންނަށް ވަނީ މަނާ ކުރެވިފައެވެ. އަިދ އެމީހުންގެެތރެިއްނ  (164)

ރަނގަޅު މީހުްނ ކެޔޮޅުކަން ކުރިމީހުންނަށް އެކަްނމަނާކޮށް ނަޞޭހަތް ދިނެވެ. އަދި މި ނަޞޭޙަްތ ދިްނ ހެޔޮވިސްނޭ 
ދޭންީވ  نصيحةީދ  وعظއެބަޔަުކ ަހލާކުުކރައްާވނޭ ބަޔަކަްށ ދެްނ ކަލޭމެްނ  الّلهމީހުންނަށް އަނެއްބަަޔކު ބުީނ "
ދޭްނީވ  وعظދެއްވާނެބަޔަކަްށ ަކލޭމެން  عذاب އެބަަޔކަށް ގަދަވެގެންވާ  الّلهކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ނުވަަތ 

 عذرގަިއ  حضرةގެ  َربّގައި ބުންެޏެވ. "އެއީ ަކލޭމެންގެ  جوابކީއްކުރަންެހއްޔެވެ؟" އެމީހުން އޭގެ 

 عذرއަދާުކރުމުެގ  فرضދެއްކުމުގެގޮތުންނެވެ. )ެހޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮްށ ނުބަިއ ކަންތައް ަނހީކުރުމުެގ 

އެނުބަިއ ކަންތައްތަްއކުރާމީހުްނ ެއބަހީ ހޮިނހިުރ ދުވަުހ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދާމީުހްނ ދެއްކުމަށެވެ.( އަިދ 
 ެވރިވޭތޯެއވެ."  تقوىއެކަންހުއްޓަިއ 

ނޑާ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދިޔަ މީހުންނަްށ  حرمةއެބަހީ ހޮނިހިރުުދވަހުގެ  -ދެންފަހެ އެބައިމީހުންނަށް   (165) ކަ
ދެވުނު ކަންތަްއ އެމީުހން ދޫނުކޮށް އަދި ހަނދާންނައްތައިިލހިނދުން )އެބަީހ  وعظދެވި  نصيحةއެކަންކަމުން  –

ހަނދާންނައްތާަލއި ެއ ުއރެދުމުގައި ދެމިތިބިހިނދުން( އެމީހުންެގ ކިބައިްނ އެަކްނ  وعظދިން ީމހުންގެ  وعظ
ބަީހ އެނުަބިއ މެވެ. އަދި އަނިޔާެވރިން އެއްވީނަހީކޮށް މަނާކުރިމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ސަލާމަތްުކރެ

އެއް ޖައްަސވައި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުން ިހއްޕެވީމެވެ. އެީއ އެމީހުންުކާރ  عذابކަންތައްކުރިމީހުންނަށް ގަދަ 
 ނުބައިކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ފަހެ އެމީހުންނަށް ަނހީވެވުުނ ކަންތަކުަގއި އެީމހުން ަމނާނުވެ ދެމިތިބިހިނދުން ަހއްދުފަހަނަޅަިއ  (166)
ހިނދުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުނަށް އެންގެީވމެވެ. ކަލޭމެން ގެްއލިހަާލކުވެ ނިކަމެތިެވގެްނާވ ދިޔަ

ން ރާމާމަކުނުގެ ސިފަޔަށް ބަދަުލވެެގްނ  يهودىފަހެ ހޮނިިހރުދުވަހު މަްސހިފި  – !ރާމާމަކުނުތަކަކަށްވާށެވެ
 ދިޔައީއެވެ.

 



                      
 

5 5 0   

މާނަ  ގެ األعرافسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =   ެުކރެއްިވހިނދު.  إعالنއަްނގަވާ  َربّއަިދ ކަޭލގެފާނުންގ    = 

 ންގެމަްއޗަށް ފޮނުވާހުށީެމވެ. يهودىހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވާނެކަުމަގއި. އެބަހީ    

     =ދުވަހާިއ ހަމައަށްެވސް. قيامة    =  / .ުއެމީހުންނަށް ރަހަދަްއކާނޭބަޔަކ

  އެމީހުންނަށް ނުބައިކޮްށހިތާނޭ ބަަޔކު.   =  ގެނުބައިކަުމގެ. عذاب    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެއީ.  َربّކަލޭގެފާނުންގެ         ްނޑައެޅިގެނ   ކަލާނެގއެވެ.އަވަސްވެގެންވާ  عقوبةކަ    =

 އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގއީ.      =  ާލެއްވުްނ  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވ

ކަލާނެގއެވެ. ވެގެންވާބޮޑު        =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިމުަގއި އެމީހުން ބައިބަިއކޮްށ

 ުކރެއްވީމެވެ.ވަކިވަިކ     =  ންެނވެ.( يهودىުއއްމަތްތަކަކަްށ / ތަފާތު ބައިތަކަކަށް. )މިީއ  

    =  ްމާތްމީހުްނވެއެެވ. صالحއެމީހުންގެތެެރއިނ     =  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

 އެއަށްވުެރ ދަށްމީހުންވެއެވެ.    = .ެއަދި ިތމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ބަލާޖެްއސެވީމެވ

އިމްތިހާނުކުރެްއވީމެވެ.          = .ްހެޔޮކަންތަކާއި ނުބައިކަންތައް ޖައްސަަވއިގެނ   

     =  ިވޭތޯ. رجوعއެމީހުން އެތިިބގޮތުން އެނުބރ        =  ފަހެ އެަބއިމީހުންެގ

ނޑެއް. =   ފަހުން ައއެވެ.  )ނުބައި( ބައިގަ       =( .ިتوراةއެމީހުްނ ފޮތްާވރުތަކުރ 

 ވާރުތަކުރި(   =.ެއެމީހުްނހިފައެވ        =( .ްِرْشَوةُމިއަވަްސވެގެންާވ ދުނިޔޭެގ ބޭނުނ) 

  = .ެއަދި އެމީހުން ބުނެއެވ       =   .ެނިކަންހުރެ ައހުރެމެންނަށް ފުއްސެވޭނެެއވ   

 = .ާއަިދ އެމީހުްނގާތަށް އަތުވެއްޖެއްާޔ / އެީމހުނަށް ިދމާވެއްޖެއްޔ       =  .ްއެފަަދ އެހެންފާފަެއއ

 އެއް( ِرْشَوةُ/ )އެހެން    =  ެއެއް ހިފައެވެ.( ِرْشَوةُއެމީހުން އެފާފައެއް ހިފައެވެ. / އ      

  = ).ެއަޅެފަހެ އެީމހުންެގ މައްޗަކަްށ ނުހިފޭެހއްޔެވެ؟. )އެބަހީ ހިއްޕެވީމެވ         =  ފޮުތެގ

  އެވެ.( َعْهدކުރުމުގެ  عملކަށަވަރު. )އެއީ ފޮތުގަިއވާގޮތަށް  َعْهدُ     = .ްއެމީހުން ނުބުނުމަށ 

     = ެގ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަށް. الّله       = ّަބހެއްމެނުވީ. حق        =  އަިދ
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  ކޮށްފިެއވެ. ِدراَسةއެމީހުން އެފޮތުަގއިވާތަކެިތ ކިޔަާވ   =  ިގެޮގވަތި.  آخرةއަދ   =

 ހެޔޮވެގެންެވއެވެ.     = ވެރިވާބަޔަކަށް / ބިރުވެތިވާބަަޔކަށް. تقوى      = 

 ކަލޭމެން ފަެހ ބުއްދިނުކުރާޭނހެއްޔެވެ؟.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

( ެއކަލާނެގ !ކުރެްއވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ إعالنއަންގަވާ  َربّ ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި (167)
 يهودىއެބަީހ  –ެގ ނުބަިއ ަރަހ ދައްކާނޭބަޔަުކ  عذابއާިއ ޖެހެންދެންވެްސ އެމީހުންނަށް  قيامةއެންގެވިއެވެ. 

ނުާވހުށީމެވެ. )ކޮންމެ ޒަމާނެއްަގއިވެްސ ންނަށް ނުބައި ަރހަދައްކާނޭބަޔަުކ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ ފޮ
ންނަށް އުނދަގޫކޮށް ދުއްޕާންުކރާނެބަޔަކު ތިބޭނެެއވެ. އެމީހުންނަށް ހަމަނިދި ނުނިދޭނެއެވެ. ެއއީ އެކަްނ  يهودى

އެީއ  َربّތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާކުެރއްިވ ގޮތެކެވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންގެ  عملއޮތްގޮތެވެ. އެމީހުންގެ 
ެލއްުވްނ  رحمةއަވަްސވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަާލނގެ ެއއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  بةعقو

 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

ްށ  جماعة جماعةބަީނއިސްރާީއލުްނ ބިމުގަިއ ެއކިއެިކ  يعنى:އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުން  (168)
މާތްމީހުންވެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ެއއަށްވުެރ  صالحެމވެ. އެީމހުންގެތެޭރގަިއ އްވީބައިބަޔަށް ވަކިވަކިކޮްށލެ

ދަށްމީހުންވެއެވެ. އަިދ އެިކއެކި ހެޔޮކަންތައްތަާކއި ނުބަިއކަްނތައްތައް ފޮނުއްަވއިގެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނ 
ވޭތޯެއވެ.  رجوعކޮްށ ހެޔޮމަގަްށ އެނުބރި ުކރެްއވީމުއެވެ. އެީއ އެމީހުްނ އެތިިބ ނުބައިޮގތް ދޫ إمتحان

)ހެޔޮކަންތައްތަޭކ ބުނެވުުނ ބަހުެގ މާނަީއ ދިރިއުޅުމުެގ ތަނަވަސްކަމާިއ މުއްސަނދިކަމާިއ އަމާންކަެމވެ. 
 ކަމާިއ ދަތިގޮތްަތއް މެދުވެިރވުމެވެ.(  فقيرނުބައިކަންތަކަކީ ދިިރއުޅުން ދަތިވުމާއި 

ކޮށް ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރިމީހުނަށްަފހު(  أمر)އެަބހީ، ހެޔޮކަންަތކަށް  ދެންފަހެ އެބައިމީހުންނަށްފަހު (169)
ނޑެްއ ައެއވެ. އެމީހުްނ މިައވަސްވެގެްނވާ ދުނިޭޔެގ ފައިދާކޮޅެްއ  އެމީހުން ފޮްތ ާވރުތަކުިރ އެހެްނ ނުބަިއ ބައިގަ

އަށްޓަަކއި ބަދަލުުކރަނީއެވެ.( އަދި އެީމހުން ބުީނ ނިކަންހުެރ  ِرْشوةތައް  حكمހިފަނީއެވެ. )ފޮތުެގ   ِرْشوةހިފަނީއެވެ. 
އެްއ  ِرْشوةއަހުރެމެންނަށް ފުއްެސވޭނެއެވެ. ދެން އަދި ައލުންވެސް އެަފދަ އެހެން ފާފައެއް އަތުވެއްޖެްއޔާ އެހެްނ 

ތިމާމެންެގ އަތުްނ  ވަނަ އާޔަތުގަިއވެއެވެ. 07ސޫަރތުގެ  بقرةއަތުވެއްޖެއްާޔ އޭގަިއވެސް ހިފަނީއެވެ. )ެއވާހަަކ 
ބާަވއިެލއްވި ގޮތްކަމަށެވެ. ެއއީ ދުނިޭޔގެ ކުޑަފައިދާައކަށްޓަކަިއ  الّلهފޮތްލިޔެފާ ބޭނުންގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮްށ ބުނަނީ މިީއ 

 ުހރިކަމަށް އަންަގވާފައިެވއެވެ.( عذابއެވެކިާޔ ގަދަ  َويلހަދައިލާގޮތެެކވެ. އެފަދަމީހުންނަށް 

ކަަށވަުރ   عهدހިއްޕަވާަފއި ުނވޭހެްއޔެވެ؟ އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ.  ِمْيثَـاقތުެގ އެފަދަމީހުންގެ ަފރާތުން ފޮ 
ކޮްށ   ِدرَاَسـةަބހެއްނޫނީ ނުުބނާށެވެ. އަދި އެމީހުްނ އެފޮތުަގއިވާތަކެިތ   حقّއާއިމެދު   الّلهހިއްޕަވާފައިވާީނ އެމީހުްނ 

ރޑީކޮށްފައިެވއެވެ. )ެއހެންވުމާއިެއކުވެްސ އެމީހުްނ އެހެ އަްށ  الّلهެވރިެވ   تقوىްނ އެހަދަީނއެވެ.( / ސްޓަ
ނަށް ފަެހ އެކަްނ ނޭނގޭހެްއޔެވެ؟ އެކަމަްށ ވިސްާނ ންކަލޭމެ  –ގެގޮވަިތ މާހެޮޔވެގެންެވއެވެ.  آخرةބިރުވެތިވާބަޔަކަްށ 

 ނުކުރޭހެއްެޔވެ؟  فكر
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  / ްުކރާމީހުން. عملއަިދ ހިފަހައްޓާީމހުނ       =  ފޮތުގަިއ / ފޮުތގައިާވގޮތަްށ

 ކުރާމީހުން. عمل     =  ުކޮށް.  قائمއަދި އެމީހުްނ ނަމާދ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެގއްލެިނ ނުކުަރއްވާހުށީމެވެ.         = عملުކރާމީހުންެގ  إصالح.     

     = .ްއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަފރުބަދަ ުލހެާލ އުފުއްލެިވހިނދުނ   بَنىއެމީހުންގެމައްޗަްށ

 މީހުންގެމައްޗަށް. إسرائيل      =  ީނޑެއްހެެނވެ. / ހިާޔއަާޅ އެކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ އެ ހީވަނ ހިޔާގަ

ނޑެއްހެނެވެ.  ވިލާގަ   = .ީއަިދ އެމީހުންީހކުރ      =  ހަމަކަށަަވރުން އޭތި އެމީހުންގެމައްޗަްށ

 (!ކުރާށެވެ عمل) !)އެމީހުންނަްށ އެންގެވުެނވެ.( ކަލޭމެންހިފާށެވެ =  ވެއްޓޭނެކަމުގަެއވެ.     

 ބާުރކޮށް.  =   ކަލޭމެނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެއްވިތަކެީތގަިއ )ފޮތުގައި(=    =  އަިދ ކަލޭމެްނ

 އޭގައިާވ ެއއްޗެއް. =    !ހަނދާންކުރާށެވެ      =  ްވެިރވޭތޯ /  تقوىކަލޭމެނ

 ބިރުވެތިވޭތޯ.       =  ހިއްޕެވިހިނދު. َربّއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ      =  އާދަމުގެދަރިްނެގ

  ކިބައިން.  = .ްއެމީހުންގެ ބުަރކަށިތަކުނ     = .ުއެމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅ     = 

 އަދި އެމީހުްނ ހެކިުކރުިވއެވެ.     =  .ްއެީމހުންގެ ނަފުސުތަުކގެމައްޗަށ      = 

 ކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނުޭވހެއްެޔވެ؟ َربّކަލޭމެންގެ      =  އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. ާއއެކެވެ. )ތިަޔީއ

 އެވެ.( َربّއަޅަމެންގެ    = .ެއަޅަމެން ހެކިެވއްޖައީެމވ       = ދުވަހުްނ  قيامة

 ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ. )އެަބހީ އެުދވަހުން ނުބުނުމަށެވެ.(      = .ީހަމަކަަށވަރުން އަހުރެމެްނވ  

        =  ވެގެންނެވެ.  غافلމިކަމުްނ    =  :ީނުވަަތ ކަލޭމެްނ ބުނެފާނެތީއެވެ. )އެބަހ

 ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ.(         =  ްކުރީ އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންެނވެ. شريكހަމަކަށަަވރުނ  

   = .ްމީގެ ކުރީނ     =  .ެއަދި އަހުރެމެންވީ ދަރިފަސްކޮޅަކުކަމުގަެއވ     = 
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 އެމީހުންނަށްފަހު.    =.ެއަޅެފަހެ އިބަރަސްކަލާނގެ ައޅަމެން ހަލާކުކުަރއްވަނީތޯއެވ          

 = ކަންތައްކުރާމީހުން ުކރާކަންތަކުން. باطل  = .ްއަދި އެފަދައިނ       

 ކޮށްދެއްވަމެވެ. بيانކޮށް  تفصيلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް          =  އަިދ އެީއ އެީމހުްނ

 ވޭތޯެއވެ. رجوع)ތިބިގޮތުން( އެނބުިރ 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮށް ހެދިމީހުން،   قائمކޮްށ އަދި އެމީހުްނ ނަމާދު  عملއަދި ފޮތުގަިއ ހިފަިއ އޭގަިއވާގޮތަްށ ރަނގަޅަށް  (170)
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެއްލެިނ   عملކުރާމީހުންގެ  إصالحކުރިމީހުންނެވެ.( އަދި ހަމަކަަށވަރުން  إصالحއެއީ )

 ނުކުރައްާވހުށީމެވެ. 

ބޯަމއްޗަްށ ހިްއލައިލީެމވެ. އޭިތ ( ފަރުބަަދ ހުރިތަނުްނ ލުެހލަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެ طورއަދި ) (171)
ނޑެއްހެންނެވެ. އެމީހުންނަްށ ހީީވ  ކޮންފަދަހެއްޔެވެ! އޭިތ ީހވަނީ އެމީހުންެގ ބޯމައްޗަްށ ހިޔާކުާރ ިވލާގަ
އެމީހުންގެމައްޗަށް ދެން ފަރުބަދަ ވެއްޓިދާނޭހެންނެވެ. )އެވަރުކޮށްފާ ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުނަްށ 

އެބަީހ  !ަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދެއްިވ އެތީަގއި އެބަީހ ފޮތުގައި ާބރަށް ހިަފހައްޓާށެވެއެންގީމެވެ.( ތިމަންރަސް
ެއއީ ަކލޭމެން ިބރުވެތިވޭތޯެއވެ.  !އަދި ޭއގައިާވ އެްއޗެްއ ކަލޭެމން ހަނދާންކުރާެށވެ 1ކުރާށެވެ عملއެފޮތުގައިވާގޮތަްށ 

 މިުހީރއެވެ.(ހުންނަަވރަކީ  حالންގެ  بنىإسرائيلވެރިވޭތޯއެވެ. ) تقوى

آدم( ަކލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسولالّله)އޭ   (172)  حالގެދަރިން ެއމީހުންގެ ބަފައިންގެ ބުިރކަށިތަކުގައިތިބި  َرّب

 وحى( ެއ އެންމެންނަށް !ދުމަފޅު ކުރަްއވާށެވެ.)އެމީހުން ެނރުއްވައި( އެީމހުން ލައްަވއި ހެކިުކރުވިހިނުދ )ހަނ

ކަމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ނޫނެކޭ ތިޔަީއ  َربّކުރެއްިވއެވެ. ކަލޭމެންގެ 
އެވެ. )ދެންފަހެ އޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަަޔކަށް ބުންޏެވެ.( އަުހރެމެން ހެިކވެއްޖައީމެވެ. އެގޮތަްށ  َربّއަހުރެމެންގެ 

ދުވަހުން ކަލޭމެްނ  قيامةވެގެންނޭ  غافل އެކަލާނގެ އެމީހުން ހެިކވެރިުކރުވީ އަުހރެމެންވަނީ ތިޔަަކންތަކުން
ގެަދރިްނ  آدمްނ ެއހެންގޮތަކަށް ުކރަްއވާފައިވެެއވެ. އެގޮަތކީ، مفّسرނުބުނުމަށްޓަކައެވެ. )އަދި ިމއާޔަތުެގ މާނަ ބަެއއް 

ބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެމެްނ ތިޔަކަަމްށ  مالئكةއޭ ދެންނެީވމާ  َربّެގ ޙަޟްރަުތގައި ، ތިޔަީއ އަުހރެމެންެގ هللا 
ދުަވހުން ަކލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކަެއވެ.  قيامةވެގެންނޭ މިހެން  غافلހެކިވެއްޖައީމެވެ. އަުހރެމެންވަނީ ިތޔަކަންތަކުން 

 (والّلهأعلمުކރެއްވިފަިއވެއެވެ.  ترجمةމިދެގޮތަށްވެސް 

ކުރީ މީގެުކރީްނ  شريكން ނުބުނުމަށްޓަކަެއވެ.( ހަމަކަށަވަރުން ނުވަތަ ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ. )ަކލޭމެ (173)
އުޅުނު އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިންނެވެ. ައހުރެމެންނަީކ އެމީުހންގެފަހުން އަިއ ދަރިފަސްކޮޅެކެވެ. )ިމހެން ަކލޭމެްނ 

 އެވެ. ކަންތައް ުކރާމީހުން ކުރާކަންތަކުްނ އަޅަމެން ހަލާކުުކރައްވަނީތޯ  باطلބުނެފާނެއެވެ.( ފަހެ 

 رجوعކޮށްދެްއވަނީ އެމީހުްނ އެތިބިގޮްތ ދޫކޮްށ ެހޔޮމަގަށް  بيانކޮްށ  تفصيل އާޔަތް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި (174)

 ވޭތޯއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ޭالّله)އ  !ެދއްވާށެވެ.ވިދާޅުވެ( އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ކިޔައި!އެވެ رسول   = 

  .خبرއެމީހާގެ ާވހަކަާއއި        =  .ިއެމީާހއަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދެއްވ    

   = .ެފަެހ އޭނާ ެއއިން މުޅިން ދުރުވެ ވަކިެވގެންފިއެވެ. ނިގުޅިގަނެއްޖެއެވ      =  ދެންފަެހ

 ވެއްޖެެއވެ. تبعއޭނާޔާ  شيطان        = މަގުފުރެިދ ަހލާކުީވ އަދި އޭނާީވ

 މީހުންގެތެރެއިންނެވެ.      =.ައަިދ ތިމަންރަްސކަާލނގެ އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމ       = އޭާނ

އެއާޔަތްތަކުެގ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުފުއްލަަވއިފީހެެވ.     =  .ާއަދި ެއހެނެއްކަމަކު އޭނ   

      =  ެއަށް ލެނބުނީއެވެ.(  حياةބިމަްށ ލެނބިގަތީެއވެ. )ދުނިޭޔގ      =  އަިދ އޭާނ

نفسއޭނާގެ   އަކީ. مثالފަެހ ޭއނާގެ  =  ވީއެވެ. تبعާއއި  هواى    =  ކުއްތާެގ

  މިސާލެވެ.       =  / .ެއޭގެމައްޗަށް ބަރުކުިރއްޔާ ދޫނެެރގެން މާނޭވަިއލައެވ

 ގުނބުނޭވައިލަެއވެ.      = .ެނުވަތަ ަބރުުނކޮށް ދޫކޮށްލާފަިއއޮތަސް ދޫެނރެގެން މާނޭަވއިލަެއވ 

        =.ެމީސްތަކުންގެ މިސާލަީކ އެީއއެވ      = .ިއެމީހުްނ ދޮގުުކރ      

= .ްތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތައ        =  ިދެއްވާށެވެވިދާޅުވެފަެހ ކަޭލގެފާނު ާވހަކަތަްއ ކިޔައ! 

      =  ްކުރޭތޯ.  فكرއެމީހުނ       =  އެބައިމީހުންެގ މިސާުލ

  ނުބައިވެގެންވެެއވެ.    = .ިއެމީހުން ދޮގުކުރ       = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައ 

   =  ެތަކަށް. نفسއަދި އެީމހުންގ         =.ެއެމީހުންީވ އަނިާޔވެިރވާކަމުގަެއވ   

    = ތެދުމަގު ދައްކަވައިފިއަޅަކު. الّله       = .ެތެދުމަގުގައިާވ މީހަކީ އޭނާއެވ   
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   = ެ(!އަދި އެކަލާނގެ މަގުފުރައްަދވައިފި އަޅަކު. )ދަންނައެވ            =  ފަެހ

  ގެއްލި ހަލާުކވެގެންވާަބޔަކީ އެީމހުންނެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله އޭ) އަދި (175) ( ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްަތއް އެމީހަކަށް ދެއްވި ީމހާގެ ާވހަކަ ކަޭލގެފާުނ !އެވެ رسول

 تبعދެންފަހެ އެމީާހ އެއާޔަތްތަުކން މުޅިން ވަކިވެ ނިގުޅިގަނެއްޖެެއވެ. ދެން އޭނާޔާ  !އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ

 އާެއވެ. ފަހެ އޭނާ ީވ މަގުފުރެިދ ހަާލކުވީ ީމހުންގެެތރެއިންނެވެ.  شيطانވީ 

  ީގެ މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ. އޭނާެގ ނަމަކަްށ  بنىإسرائيلދަންނައެވެ. މިއާޔަތުަގިއ މި އިޝާރާތްުކރައްާވ މީަހކ

إسمالّلهކަން ެދްއވިކަމުގައިވެްސ ބުނެވުނެވެ. ުނވަތަ އޭާނއަށް  الّلهنبىއެވެ. އޭނާއަށް  بـََلَعامނުވަތަ  يَلعمކިޔަނީ 
ގަިއވިއެވެ. ދެންފަެހ ަތކެއް އޭާނޔަށް އަްނގަވައިދެްއވިކަމު دليلތަކާިއ  حّجةެގ  الّلهދެއްވިކަމުގައިެވއެވެ. ނުވަަތ  األعظم

ެވ ގެއްިލ  تبعއަްށ  شيطانއޭނާ ެއކަންތަކުން ުދރުވެގަެނ އެކަންކަމުްނ ބަރީައވީކަމުަގއިވިއެވެ. ދެން އޭނާ 

ެގ  طبرىކިާޔ މީެހއްކަމަށެވެ. މިާވހަކަތަްއ  أَميّـةبنأبىالصَّلتُހަލާކުީވއެވެ. އަދި އަނެްއ ރިާވޔަތެއްގަިއވަނީ އެމީހަީކ 

الطّبرىރިވާޔަެތއް ުނވާކަމުގަިއ  صحّލިޔެވިގެްނވެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ އިތުާބރުުކރެވޭފަދަ  ގައިވެސް  تفسير  أبوجعفر

أعلمގައި ލިުއއްވާފައިެވއެވެ.  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  ދެން އަނެއް އާޔަތުގަިއ އެމީހާާއއި ބެހޭގޮތުްނ  – والّله

 އެއަންގަވަނީ. 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިއރާދަކުެރއްވިނަމަ އޭނާ ެއއާޔަތްތަކުގެ ސަބަބުްނ އުފުްއލަވައިފީެހވެ.  (176)
އަށް ލޯބިކުީރއެވެ. އަިދ  حياةމަތިވެރިކުަރއްވައިފީެހވެ. އެހެނެްއކަމަކު އޭނާ ބިމަްށ ލެނބިަގތީއެވެ. އެބަހީ ދުނިޭޔގެ 

نفسއޭނާގެ  ާތގެ މިސާލެވެ. ޭއގެމައްޗަށް ަބރުކުރިްއޔާ ދޫނެރެގެްނ ވީއެވެ. އޭނާގެ މިސާލަކީ ކުއް تبعއާއި  هواى

ާއިއ  وغظގެ  الّلهމާނޭވައިލައެވެ. އަިދ ބަރުނުކޮްށ ދޫކޮށްލާަފއި އޮތަްސ ދޫނެެރގެން މާނޭވަިއލައެވެ. )އޭނާވެްސ 

ޭބއިރުެވްސ ނުލި نصيحةއާިއ  وعظެގ  الّلهނުިވއެވެ. އަިދ  رجوعލިބުނީމާވެސް ކާފަރުކަްނ ދޫކޮްށ ހެޔޮމަގަްށ  نصيحة

ެއއްގޮތްީވއެވެ.( ދެްނ ެއ އަންަގވަީނ  مثالނުވިެއވެ. ެއހެންެވ ެއގޮތުން  رجوعކާފަރުކަން ދޫކޮްށ ެހޔޮމަގަްށ 

( ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ 1އެވެ رسولالّلهއަީކ ެއއީއެވެ. )ޭއ  مثالތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގު ކުރާމީހުްނގެ 

 ކުރޭޯތއެވެ.  فكرއެއީ އެީމހުން ވިސްނާ  !ތަްއ ވިދާޅުވެދެްއވާށެވެގެމީހުންނަށް ވާހަކަ يعنى:قوم

އެކެވެ. އަދި އެމީހުންެގ  مثالއެއީ ނުބައިވެގެންވާ  مثالތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރާމީހުްނގެ  (177)

 ތައް ނުބައިވެގެންވެެއވެ. އެމީހުންީވ އަނިާޔވެރިާވ ބަޔަކުަކމުގައެވެ.  نفس

( އެމީހަީކ އެއީ ތެދުމަގުގައި ވާނޭ މީހެކެވެ. ތެދުަމުގ !އެމީހަކަށް ތެދުމަގުދެއްކެވި އަޅަކު )ދަންނަެއވެ الّله (178)

 ( ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ ބަޔަކީ އެއީއެވެ.1ލިބިގެންވާމީހެެކވެ. އަދި އެކަލާނެގ މަގުފުަރއްދަވައިިފ މީހަކު )ދަންނައެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =ެެހއްދެވީމެވެ.  އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ނަަރކައަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގ   = 

    ގިނަބަޔަކު.  = .ްޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ތެރެއިނ    =  އެމީހުންަންށ

  ހިތްތަކެއްވެެއވެ.      ްެއހިތްތަުކން )ހެޮޔއެއްޗެއް( ނުވިސްނާ.އެމީހުނ      =  އަިދ

   އެމީހުންނަށް ލޯތަކެއްެވއެވެ.    = ( ނުބަލަެއވެ. حقّއެމީހުްނ އެލޯތަކުްނ )ްއެްއޗެއ      

   އަދި އެމީހުންނަށް ކަންފަތްތަެކއްވެެއވެ. =   =  )އެމީހުްނ އެކަންފަތްތަކުްނ )ރަނގަޅު އެްއޗެްއ

  ނުއަހައެވެ.         =  ްސޫފި ފަދައެވެ.  نعمއެމީހުނ        =  އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟

 އެމީހުން އެތަކެްއޗަށްވުެރ މަގުފުރެދުން ބޮޑެވެ.           =  ްނޑައެޅިގެނ ވެގެންާވ  غافلކަ

 ބަޔަކީ ެއއީއެވެ.  =  ނޑައެޅީގެންވެއެވެ. خاصّއަްށ  الّلهއަިދ  ވެ ކަ         އެންމެރަނގަުޅ

 އެންމެރިވެތި ނަންފުޅުތައް.      =  ާކޮށްހަދާށެވެ. دعاءފަހެ އެނަންފުޅުތަކުން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް ގޮވ! 

    = .ެއަދި ކަލޭމެްނ ދޫކޮށްލާށެވ!     =ُުކރާމީހުން. )އެނަންފުޅުތަްއ ބަދަލުުކރާމީހުްނ  إْلَحاد

 / ނުވަތަ ނުބަިއ މާނަ ނަގާމީހުން.(       = .ިއެަކލާނގެ ނަންފުޅުތަކުގައ      =  ނިކަންހުެރ

   އެމީހުނަށް ޖަޒާލިބޭެނއެވެ.       = .ެއެީމހުން ެއކުރާކަުމގައިވީކަންތަުކގ       

   އެއްވެއެވެ. ބަޔަުކވެއެވެ. أّمـةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްެދވި އަޅުންގެތެެރއިން  =     = ّއަށް  حق

  އަށް ތެދުމަުގ ދައްކާ. حقّތެދުމަގު ލިބިގެންާވ / ނުވަތަ      =  ެގޮތުްނ  حقّއަދި އ

 އަިދ ދޮުގކުިރ މީސްތަކުން. =    ުކރާ. عدلإنصافނިޔަކުރާ.     =  ތިމަންަރސްކަލާނެގ

  ތައް. دليلތަކާއި  حّجةއާޔަތްތައް /      =   ްްނ  إستدارجނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުނ

  ާފ ހިއްަޕވާނަމެވެ.އްވާދެ ُمْهَلةހިއްޕަވާނަމެވެ. އެބަހީ:         =  އެމީހުންނަށް ުނވެްސ

  އެނގޭފަދައަކުން.    =  ިތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ލަސްކުަރއްވާ ުމހުލަތުދެްއވާ ހުށީމެވެ. ައދ 

      = .ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލަނގެ ރޭވުންގަދަފަދަެއވ        =  އެމީުހްނ

  ނުކުރަނީބާވައެވެ. فكرފަހެ      = ެއާގެކިބަފުޅުގަިއ  رسولއެކުެވރިޔާަގއި ނުވެެއވެ. )އެމީހުންގ
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 އެއްވެސް މޮޔަކަމެއް / ުނވަތަ ޖިންނިބަލީގެ އަސަރެއް. =    ނުވެއެވެ.(   =  އެކަލޭގެާފުނ

    ނުވެއެވެ.   =  ޭއަކުކަމުގައިމެުނވީ. نذيرބަޔާްނވެގެންާވ ނުވަތަ ަބޔާންކޮށްދ   
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ގިނަަބޔަކު އިްނސާނުންކުރެ ޖިންނީންނާއި  ަނރަކައަށްޓަަކއި ހަމަކަށަަވރުން އަދި (179)
ެގ ާއޔަތްތަކަކަްށ އެަކލާނެގ  الّله އެހިތްތަކުން  އެމީހުން . ހިތްތަެކއްވެއެވެ އެމީހުންނަށް . ހެއްދެވީމެވެ

ނުކުރެެއވެ. އަދި އެީމހުންނަްށ  فكرކުޅަދުންވަންތަކަމަކަށް އެކަލާނގެ ެއއްކައުވަންަތ ކަމަކަްށ ވިސްނާ 

ކޮށް ނުހަދައެވެ. އަިދ  تدبيرތަކަށް ބަލާއެއަށް  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةގެ  الّلهލޯތަކެއްވެެއވެ. އެމީހުން އެލޯތަކުްނ 

 فكرގެ ފޮތުގެ އާޔަތްތަކެްއ ނުއަަހއެވެ. ައހަިއ  الّلهތްތަކެްއވެއެވެ. އެީމހުން ެއކަންފަތަކުން އެމީހުންނަށް ކަންފަ

ސޫފިފަދައެވެ. އަިދ ކިެއްއހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ އެއަށްުވރެވެްސ މަގުފުރެދުންބޮޑެވެ.  نعمނުކުރެއެވެ. އެމީސްމީހުްނ ހަަމ 

 ވެގެންވާ ބަޔަީކ އެީއއެވެ.  غافلއަދި 

އަށްވެއެވެ. ފަހެ އެނަންފުޅުތަކުްނ  الّلهންމެރަނގަޅުވެގެްނވާ އެންމެ ިރވެތި ނަންފުޅުތައް އަދި އެ (180)

ކުރާމީހުން ކަލޭމެްނ  إْلَحادُއަދި ެއަކލާނގެ ނަންފުޅުތަކުގައި  !ކޮށް ޮގވާހަދާށެވެ دعاءއެކަލާނގެއަްށ ކަލޭމެން 

ކުރުެމވެ. އަދިެވްސ  ُمَرادކުރުމަކީ އެނަންފުޅުތައް ބަަދލުކޮށް ހެުދމެވެ. ނުވަތަ އެއިން ނުަބއި  إْلَحادُ) !ދޫކޮށްލާށެވެ

 جزاءތަކަށް އެމީހުންނަށް  عملއެބާވަތުގެ އެންމެހައި ކަމެކެވެ.( ނިކަންހުރެ އެމީހުން އެުކރާކަމުގައިވީ ނުަބއި 

 ލިބޭނެއެވެ. 

އަށް ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަަޔކުވެެއވެ.  حقّންގެ ތެޭރގައި ތަކު خلقއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްެދވި  (181)

 ުކރެއެވެ.  عدلإنصافމަުގން އެމީހުން ނިާޔކޮށް  حقّއަށެވެ. އަދި އެ  حقّއެމީހުން ތެދުމަގު ަދއްކަނީވެްސ 

( ނިކަންުހރެ އެމީހުންނަްށ ނޭނގޭގޮަތްށ !އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއް ދޮގުުކރާމީހުން )ދަންނަެއވެ (182)

 ދީފާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީުހން ހިއްޕަާވހުށީމެވެ.  ُمْهَلةُއެމީހުންނަށް ތަންވަޅުދީ 

ލަސްުކރަށްާވ ހުށީމެވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ްއވާދެ ُمْهَلةُތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ  (183)

 ްނވެއެވެ. ރޭވުން ނުހަުނ ގަދަފަދަވެގެ

ނުކުޭރހެއްޔެވެ؟.  فكرއާއާއިމެދު( ވިސްާނ  رسولއެމީހުން ަފހެ އެމީހުންެގ ެއކުވެިރޔާއާމެުދ )މާތް  (184)

ކޮށްދޭ  بيانވެގެންވާ ނުވަތަ  بيانއެކަލޭގެފާނުންގެ ކިަބއިގާ ެއއްވެސް ޖިންނިބަލިކަމެއް / މޮަޔަކމެއް ނުވެއެވެ. އަދި 

 ލޭގެފާުނ ނުވެއެވެ.އަކުކަމުގައިމެނުވީ، ެއކަ َنِذْير
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ނުކުރަނީެހއްޔެވެ؟  فكرއެީމހުން ފަެހ ބަާލ          =   އުޑުތަކާިއ

   ބިމުގައިވާތަކެއްޗަށް. އަދި އެތާނގެ ެވރިކަމަށް.   =  ިހައްދަވާފައިވާަތކެއްޗަށާއި. الّلهއަދ   

 = .ްތަކެތީގެތެރެއިނ       =  ްأّميدއަދި ވެދާނެކަން ނޭނގެއެވެ. / ނުވަތަ ވުނ 

  ކުރެވެެއވެ.      = .ްއެމީހުންގެ އަޖަލު ހަަމކަށަވަރުން ގާތްވެގެްނވުނ     =  ަފެހ

 ؟ \ކޮންވާހަކައަކަްށހެއްެޔވެ.      = ިއަށްފަހު( ދެން އެމީުހްނ  قرآنއެފޮތަށްފަހު )ީކރިތ

  އީމާންވާނީ.     = (!މަގުފުރައްދަވައިފިމީހަކު. )ދަންނައެވެ الّله      =  ފަހެ އޭނާއަްށ

 ތެދުމަގު ދައްކާނޭ ީމހަކު ުނވެއެވެ. ދެްއކޭނޭ މީަހުކ ނުވެއެވެ.    =  އަިދ އެަކލާނެގ

 އެމީހުންދޫކުރަްއވައެވެ.          =  އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާ ަމގުފުރެދުމުގައި ދެފުުށއެޭޅ

 އެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެވެ. ުސވާލުުކރާނެއެވެ. =     .. ނުވަތަ އަދިރި ކުރަްއވާފައި حال

     = ދުވަހާއިމެދު. قيامة      =  ކޮންއިރަކުންތޯ؟ވާނީ  قائمެއ          = 

  ެއކަމުގެ އެނގުންވާކަންކަަށވަރީ. !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      ެحضرةގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

  ގައެވެ.      = .ެއޭގެ ވަގުތު ެއކަލާނގެ ނާްނގަވައެވެ. ފައުޅުނުކުަރއްވާނެއެވ    =  ހަަމ

  އެކަލާނގެއަށްމެނުވީ.           =  އުޑުތަކާިއ ބިމަށް ަބރުވެގެންެވއެވެ. / އެަބީހ

  ވެރިންނަްށ އެކަްނ އެނގުްނ ބަުރކަމަކަށްވެއެވެ. ބޮޑުކަމަކަްށވެއެވެ. أهلއުޑުތަކާއި ބިމުެގ    = 

  ނާންނާނެއެވެ. قيامةކަލޭމެންނަށް އެ      .ީހަމަކުްއިލއަކަށް މެނުވ    =  އެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ

 ސުވާލުުކރެއެވެ.        = .ެކަލޭގެފާުނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ ކަޭލގެފާނު އެކަްނ ދެނެހުރިމީަހކުފަދައެވ 

  = .ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!          =  ގަެއވެ.  حضرةެގ  الّلهއެކަމުެގ އެނގުންާވކަންކަށަވަީރ

          = .ްއަިދ އެހެނެްއކަމަކު ގިނަީމހުނ       = .ެއެމީހުންނަކަްށ ނޭނގެެއވ 
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  =  ޭالّله)އ ައްށ  نفسތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  =     !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ.!އެވެ رسول

 ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މިްލކުވެގެްނ ނުެވއެވެ.     = ََفع   އެްއވިޔަްސ އަިދ ގެްއލުމެއްވިޔަސް. َمنـْ  

     = އިރާދަކުރެއްވި އެއްޗެއްމެނުވީ. الّله    = .ައަދި ައހުރެްނވީނަމ      = 

 އެނގޭމީހަކުކަުމގައި. غيبއަހުރެންނަށް          =  ހަމަކަށަވަރުން ހެޔޮކަންތަްއ އަުހރެްނ

 ގިނަކުރީމުހެވެ.       = .ެއަދި ނުބައިކަެމއް ައހުރެން ގައިާގ ނުބީހުީނހެވ    =   އަުހރެްނ

 މީހަކު ކަމުގައިމެނުވީ. އްވާދެ خبرއަދި އުފާެވރިކަމުެގ  އްވާ ދެ خبرބިރުެވރިކަމުެގ  =      ނުވެއެވެ.

    = .ްއީމާންވާބަޔަކަށ 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮްށ  فكرއެމީހުން ފަެހ އުޑުތަާކއި ބިުމގައިވާތަެކއްޗަްށ އަިދ ެއތަންތާނގެ ެވރިކަމަށް ަބާލ  (185)
ހައްދަވާފައި އެންމެހާތަެކއްޗަށާިއ )ބަލާ ވިސްނާ ނުހަދާބާަވއެވެ.( އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  الّلهއަދި  ؟ނުހަދަނީބާވައެވެ.

އަށްފަުހ  قرآنގާތްވެގެންވުްނ ެއކަށީގެންވެެއވެ. ގާްތވެގެްނވެދާނެއެވެ. އެީމހުން ަފހެ ިމ ީކރިިތ  أجلއެމީހުންެގ 
 އަށް އީމާންނުވެ( ދެން އެމީހުްނ އީމާންވާނީ ޮކންވާހަކައަކަްށ ބާވަެއވެ؟   قرآن)އެބަހީ: 

( އޭާނއަށް ތެދުމަގު ދަްއކާނޭ އެކަކުވެސް ނުެވއެވެ. އަދި އެމީހުްނެގ !މަގުފުރައްދަވާއަޅަކު )ދަންނައެވެ الّله (186)
 އެަކލާނގެ އެމީހުްނ ދޫކުރަްއވައެވެ.  حالނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި މަގުުފރެދުމުގަިއ ދެފުށުއެޅޭ 

 !ވެވާީނ ކޮންިއރަކުންޯތ އަަހއި ަކލޭގެފާާނ އެމީހުްނ ސުާވލުކުެރއެވެ. ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެ قيامةއަދި  (187)
ގައެވެ. )ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ނޭނގެެއވެ.( އޭގެ އެނގުންވަީނ  حضرةގެ  الّلهއެކަމުގެ އެނގުްނވަނީ ހަމަކަށަަވރުން 

ަގއެވެ. ެއކަންވުމުެގ މަުގ އެަކލާނގެއަްށ މެނުވީ ހަމައެކަކަްށވެސް އެކަލާނެގ  حضرةގެ  َربّތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 
ައކަށްވެްސ  نبىައކަށް  رسولނާންގަވައެވެ. )ކިތަންމެ ުކއްތަން މަާލއިކަތްބޭކަަލކަށްވިޔަްސ އަިދ މާތްވެގެންާވ 

ވެ. ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ. ަކލޭމެންނަްށ ވެރިންނަށް އެކަން އެނގުން ބަރުެވގެންވެއެ أهلނާންގަވައެވެ.( އުޑުތަކާއި ބިުމގެ 
مشركއަންނާނީ ހަމަކުއްލިައކަށެވެ. އެމީހުން  قيامةނާންނާނެއެވެ. އެބަހީ  قيامةހަމަކުއްލިައކަށްމެނުވީ  ްނ  يعنى:

 !ކަލޭގެފާާނ އެކަމާބެޭހގޮތުން ުސވާލުުކރަނީއެވެ. ކަޭލގެފާނު ެއކަންދެނެހުިރ މީހަކުފަދައެވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ 
ަގއެވެ. އަިދ ެއހެންނަމަވެްސ  حضرةގެ  الّله -ވާކަންކަށަަވރީ އެކަމުެގ އެނގުްނވާކަންކަށަަވީރ  علمއެކަމުގެ 

 ގިނަމީހުންނަކަށް ނޭނގެެއވެ. 

الّله)އޭ   (188) އިރާަދކުރެއްވި އެއްޗެއްމެނުވީ )އަދި ކަމެއްމެނުވީ(  الّله !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول
َفعَއަށް ެއއްވެސް  نفسއަހުރެންެގ އަމިްއލަ  އެއްވިޔަްސ ައދި ނުވަތަ ެގއްލުމެއް އުނދަގުެލއްވިޔަްސ އަުހރެންނަްށ  َمنـْ

ނަުކރީމުހެވެ. އެނގޭނަަމ ހަމަކަށަވަރުންެވސް ހެޮޔކަންތައްކުރުްނ ގި غيبމިލްކުވެގެން ުނވެއެވެ. އަދި ައހުރެންނަށް 
 خبرތަކުން ބިުރވެރިކަުމގެ  خبرއަދި ނުބައިކަމެއް ައހުރެންެގ ގަިއގާ ނުބީހުނީެހވެ. އަދި އަުހރެންނަކީ ނަރަަކއިގެ 

ާވ  إيمانދެއްވާނޭމީހަކު ކަުމގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ. އެއީ  خبرދެއްވާ )އަދި ުސވަރުޭގގެ ާވހަކައިން( އުާފވެރިކަުމގެ 
 ބަޔަކަށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ީއެކަލާނގެއެވެ. ަކލޭމެން ހެއްެދވ     =  ެއަކުން. )އެީއ  نفسއެންމ

الّسالم عليه  އެވެ.( آدم      =  ެއްދެވިއެވެ.ހެ ންنفسއަދި އެަކލާނގެ އ      = ެގެ  نفسއ

  ގެފާނު. حّوىއަނބި.       =  ެގ އަނީބގެ ަފރާތުން ހަމަޖެހުން ލިބިގަތުމަްށ  نفسެއ         

 ހިނދު. )އެަބހީ: ރޭުކރެއްިވހިނދު(ްއވިދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެކަމަނާ ނިވަިއކުރެ =        = 

 ލުއިލުިއކޮށް ަބލިވެއިނެދއްޖެއެވެ.       ެގަިއ އެފެްނ ދެމިހުރެއްެޖއެވެ. / ނުވަަތ  رَِحمُފަހެ އެަކމަނާގ

 އެޔާއިގެން ތެުދވެ އިށީނދެއްޖެެއވެ.އެކަމަނާ    =   ދެންފަހެ ބުރަިވހިނދުން / ދަރިފުުޅ

 ބޮޑުވިހިނދުން.    =  ކުެރއްވިއެވެ. دعاءއަށް  الّلهއޭގެދެކަނބަލުްނ     =ެައށް  رب އެދެކަނބަލުންގ 

           = ްނޑައެޅިގެން އަޅަމެނަށ  ދަރިކަލަުކ އިަބރަސްކަލާނގެ ދެްއވިއްޔާ. صالحކަ  = 

  ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންާވހުށީމުއެވެ.     = ކުރާ އަޅުންގެތެރެއިން. شكر         

   =  ްދަރިކަލަުކ ދެއްިވހިނދުން. صالحދެންފަހެ އެކަލާނގެ އެެދކަނބަލުންނަށ        =

 ންތަކެއްލައިފިެއވެ.  شريكއޭގެދެކަނބަލުން އެަކލާނގެއަށް        =  އެކަލާނގެ އެދެކަނބަލުންނަްށ

 ދެއްވި އެތީގަިއ / ތަކެީތގައި.      =  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلهަފެހ       = 

  ކުރާ ަތކެތި ފިޔަވައި. شريكއެމީހުން އެ   =  )ިކުރަނީހެއްެޔވެ؟. شريكއެމީހުން )އެކަލާނގެއާއ   

     = )ްެއއްވެްސ އެއްެޗއް ުނހެއްދެވޭތަކެިތ )ުބދުތައ       =  އަދި އެތަކެިތ

  . حالހެއްދެވިގެންާވ ތަކެތިކަމުގަިއވާ     = .ެއަދި އެތަކެއްޗަށް ކުޅަދާނަެވގެން ނުވެއެވ   

  =  ދޭކަްށވެްސ  نصرެއްއ ދޭކަށްވެްސ )އެަބހީ: ބުދަްށ އަޅުކަންކުރާމީހުންނަްށ  نصرއެމީހުންނަްށ

  ކުޅަދާނަނުވެއެވެ.(     =  ދޭންވިޔަސް.  نصرތަކަްށ  نفسައދި އެތަކެތީެގ    
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  =  އަދި ކަލޭމެން އެ ތަެކއްޗަްށ ގޮވިޔަްސ       = .ްތެދުމަގަށ       = 

  ނުވާނެއެވެ. تَبعَއެމީހުން ަކލޭމެންނާ    =  ްހަމަހަމަެއވެ. ކަޭލމެންނަށ       =  ކަލޭމެްނ

  ްށގޮވުމެކޭ.އެތަކެއްޗަށްޮގވިޔަްސ / އެތަކެއްޗަ      =  ނުވަތަ ަކލޭމެން ަބހެްއ ނުބުެނ

  ހަނުހިމޭނުންތިބުމެކޭ.
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالمއަކުން ހެއްދެވި ކަާލނގެއެވެ. އެއީ ) نفسއެކަލާނގެީއ ކަލޭމެން ހަމައެންމެ  (189) عليه އެވެ.( އަިދ  آدم

ްނ  ޕުޅުއްދެވިއެެވ އެީއ އެަކލޭގެފާނު އެކަމަނާގެފަރާހެގެފާނު.  حّوىގެ އަނބި.  نفسެއ  ން نفسއެކަލާނެގ އެ 

ގަތުމަެށވެ. ދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނު އެކަމަނާ ނިވައިުކރެއްިވހިނދުން )އެބަީހ އެކަމަނާއާިއ ވަޑައިހަމަޖެހުމާއި ައރާމުލިބި
އަސަުރ ުލއިލުިއގޮތަކަްށ ފާޅުވެއްޖެއެެވ.  () ާއލާސްެވ ިއންނެވުމުގެމުްނ ބަިލވެއިނުމުގވެވަޑައިގެންނެވު  ِجَماع

ބަލިވެއިނުން ބަުރވުމުްނ  ކަމަނާއަށްގައި އެކަން ދެމިުހރެއްޖެެއވެ. ދެން އެ رَِحمُދެންފަހެ އެކަމަނާގެ 

ދަރިަކަލުކ  صالحދެންނެވިއެވެ. އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެނަށް  دعاءއަްށ  الّله)ދަރިފުޅުބޮޑުވިހިނދުން( އެދެކަނަބލުން 

 ކުރާ އަޅުންގެ ތެެރއިްނ އަޅަމެންވާހުށީމެވެ.  شكرދެއްވައިފިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ 

ން އެަކލާނގެއަްށ އެދެކަނަބލުދަރިަކލަކު ެދއްވިހިނދުން  صالحންނަށް ކަނަބލުއެދެދެންފަހެ އެކަލާނގެ  (191)

 عبدالَحرثލެްއީވ ނަމުަގއެވެ. ެއ ިވހެިއ ދަރިަކލުންނަށް ނަންދެްއީވ  شريكންތައްލައިފިެއވެ. )ިރވާވެގެްނވަނީ:  شريك

ެގ ނަންފުޅެއްނޫނެވެ.  الّلهެއީއ  الَحرث -ވެ. ެގ ވަސްވާސްެދއްވުމުެގ ނަތީޖާއެްއގެގޮތުންނެ شيطانކަމުގައިވިެއވެ. އެީއ 

ތަުކގަިއ އެކިގޮްތގޮތަްށ  تفسيرަގއްޔާއި އަދި އެހެނިހެްނ  تفسيرގެ  الطَّبرى أبوجعفرެގ ނަމެވެ. މިވާަހކަ  شيطانއެއީ 

ކުރާތަކެތިފިޔަަވިއ  شريكން  مشركުކރާތަކެތީން އެބަީހ  شريك( ފަެހ އެމީހުން ެއ والّلهأعلمބަޔާންކުރެވިފަިއވެއެވެ. 

 އެކަލާނެގ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންވެެއވެ. 

ކުރަީނހެއްޔެވެ.؟ އަިދ  شريكއެއްޗެއް ުނހެއްދެވޭ ަފރާތްތަކަކަށް )ބުދުތަކަކަށް( އެމީހުން އެކަލާނގެާއއި  (191)

 ންނެެވ. مخلوقއެތަކެތި އެވަީނ ހެއްެދވިގެންާވ ތަކެތިކަމުގަެއވެ. 

 نصر)އެބަހީ އެބުދުަތކަށް އަޅުކަންކުރާމީހުންނަށް އެއްވެްސ  –ދިނުމަށްވެސް އެއް نصرއަދި އެމީހުންނަށް  (192)

 نصرތަކަށް  نفسއެއް ދިނުމަށްވެސް( އެތަެކއްޗަކަށް )އެބުދުތަަކކަށް( ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެތަކެތީެގ އަމިއްަލ 

 އެއް ދިނުމަށްވެްސ ކުޅަދާނަވެގެން ނުެވއެވެ.

ދިނަސް އެފަދަމީހުްނ  دعوة( ަކލޭމެން އެމީހުންނަށް ތެދުމަގުގެ ފަރާތަށް ގޮވާ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  (193)
ނުދީ ހަމަހިމޭނުން ތިބުމެކޭ  دعوةދިނުމެކޭ ނުވަތަ  دعوةނުވާނެއެވެ. ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް  تبعކަލޭމެނާ 

 ހަމަހަމައެވެ. )އެީމހުން ހެޔޮަމގަށް ނާންނާނެއެވެ.(
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ިހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިަޔގޮާވތަކެތ    = ފިޔަވައި. الّله   

   = .ެހަމަކަލޭމެންފަދަ އަޅުންތަކެކެވ     =  ުކރާށެވެ. دعاءފަެހ ަކލޭމެން އެތަކެއްޗަްށގޮާވ! 

        =  ްުކރުމަށް ކަލޭމެްނ އެދިބަލާެށވެ إجابةފަެހ އެތަކެިތ ކަލޭމެންނަށ!       

  =.ާަކލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏ       = އެތަކެއްޗަްށ ަފެހ ފައިތަކެއްޭވހެއްެޔވެ؟ 

     = .ޭއެފައިަތކުން އެތަކެިތ ހިނގާނ     = ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ އަތްތަެކއްވޭެހއްޔެވެ؟ 

       = .ޭއެއަތްތަކުން އެތަކެތި. ތަކެތީގައި ހިފާނ     =  ނުވަތަ އެތަެކއްޗަށް ލޯތަކެްއ

 ވޭހެއްެޔވެ؟      = .ޭއެލޯތަކުން އެަތކެތި ތަކެިތ ދެކޭނ     =  ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ

 ކަންފަތްތަކެއްވޭހެްއޔެވެ؟     = .ޭއެކަންފަތްތަކުން އެތަކެތި އެްއޗެއް އަޑުައހާނ   =  ޭرسولالّله)އ 

  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ     =  ެގޮވާށެވެ.ންތަކަށް  شريكކަލޭމެން ކަލޭމެންގ!    

  !ގޮތްތައް( ރާވާށެވެ.ނުބައިދެްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ )  =   =  ފަހެ ަކލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ

  !މުހުލަތުނުދޭށެވެ      = ީހަމަކަަށވަރުންތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ސަހަޯރވެރިައކ   ެއެވ .     

      = .އެކަލާނގެ އެއީ ފޮތް ބާވައިެލއްވި ަކލާނގެެއެވ   =  .ެއަދި އެަކލާނގ         

  = މާތްމީހުންނަށް ސަަހރޯވެިރވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.  صالح     =  އަދި އެަތކެއްޗަށް ކަލޭެމްނ

  އެކަލާނގެ ފިޔަވައި. =   ގޮވާތަކެތި.   =  / .ެއެތަކެއްޗަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވ

 ނުވާނެއެވެ.    =  ްދިނުން. نصرކަލޭމެނަށ      =  އަދި އެތަކެީތެގ

 ދިނުމަށްވިޔަސް.  نصرތަކަށް  نفسއަމިއްލަ       =  ާކުިރޔަސް. دعاءަކލޭމެން އެތަެކއްޗަށް ގޮވ    

   = .ްތެދުމަގަށ      =  .ެއެތަކެތި އަޑުނުައހައެވެ. / ުނވެސް ައހާނެއެވ    =   އަިދ

  ކަލޭ އެތަކެތި ދެކޭީނ / އެތަކެްއޗަށް ަކޭލ ބަލާިއރު ފެްނނާނީ.      =  އެތަކެިތ ަކލެއަްށ

 ބަލާކަމުގައެވެ. / އެަތކެތި ބަލާހެެނވެ.  =   ާحالއަދި އެތަކެތިވ .       =   ޭނުދެކ

  )ނުފެންނަ( ތަކެތިކަމުގަިއ ނުވަަތ ނުބަލާތަކެިތކަމުގައި.   = عفو/  !ިހއްޕަވާށެވެ ކުރެއްވުމުގައި  عفو 
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

  !ކުރައްވާެށވެ.      =  ކުރައްވާށެވެ أمرއަދި ހެޔޮކަންތަކަްށ!          = އަިދ

  !ންފިޔަވައި އެނުބރި ުދރުވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ مشرك

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކުރާތަކެްއޗަީކ ހަަމ ކަލޭމެންަކަހަލ  دعاءފިޔަވަިއ އެތަެކއްޗަްށ ގޮާވތިޔަ  الّله( ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك)އޭ  (194)

ކަލޭމެންނަީކ  !ކޮށް އަދި އިޖާބަކޮށްދިނުމަށް އެދޭށެވެ دعاءންނެވެ.( ކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށްގޮވާ  مخلوقއަޅުންނެވެ. )
އް އަދި ެގއްލުމެްއވޭހެއްެޔވެ؟ އެ  منفعއެތަކެތިްނ އެއްެވސް  !ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ )ނިކަން ބުނެބަލާެށވެ

 ނުވާނެކަން ކަށަަވރެވެ.(
( އެތަކެްއޗަށް )އެބަީހ އެބުދުތަކަށް( އެތަކެިތ 1ބުދަށް އަޅުކަންކުާރ މީހުންނޭވެ !ންނޭވެ مشرك މިތިބަ  )އޭ (195)

އެއްޗެތީަގއި ހިފާެނ ހިނގާފައިދާނެ ފައިތަެކއް ޭވހެއްެޔވެ؟ )އެަބހީ ހިނގާނެ ފައިަތކެއް ނުވެެއވެ.( ނުވަތަ އެތަކެތި 
އަތްތަކެއްވޭެހއްޔެވެ؟ )އެބަީހ ތަކެތީގަިއ ހިފާނެ އަެތއް ނުވެއެވެ.( އަދި އެތަކެއްޗަްށ އެލޯަތކުން ބަލާޭނ 
ލޯތަކެއްޭވހެއްޔެވެ؟ )އެބަހީ ަތކެތި ބަލާަކހަލަ ލޮެލއް ނުވެެއވެ.( ނުވަތަ އެތަކެްއޗަށް އެކަންފަތްތަކުން އަޑުއަާހެނ 

 مشرك)ކަލޭމެްނ  !ވެ؟ )އެބަީހ އަޑުއިޭވ ކަންފަތެްއ ުނވެއެވެ.( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ.ކަންފަތްތަކެއް ޭވހެއްޔެ 

)އަދި ަކލޭމެންނާ އެތަކެއްާޗވެގެން( އަހުރެންނަްށ  !ކުރާެށވެ دعاءންތަކަށް ގޮާވ  شريك( ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ !ންނޭވެ
 !އެއް، އަދި ތަްނވަޅެއްވެސް ނުދީަބލާށެވެ  فرصةއަދި ައހުރެންނަށް އެއްެވސް  !އެއް ހަދާށެވެ مكرރޭވުމެއް ރާާވ 

އެއްދިނުެމްއ  منفعއެއްޗެިތ ތަކެކެވެ.  َجَماد)އެތަކެއްޗަށް ިމއިން ެއއްވެސްކަމެްއ ވާނީެއއްނޫނެވެ. ެއހެނީ އެީއ 
 ެވގެން ނުވެެއވެ. އެަވރުންވެްސ ކަޭލމެން އެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުރަީނހެއްޔެވެ؟( ِمْلكُގެއްލުމެްއ ދިނުމެއް 

އެވެ. އެަކލާނގެީއ ފޮތް ބާވައިަލއްާވ ކަލާނެގއެވެ. އަިދ އެމީެހްއެގ  الّلهއަދި އަުހރެންެގ ސަހަޯރވެިރއަކީ  (196)
މާތްމީހުންނަށް އެަކލާނގެ ސަަހރޯވެިރވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ. )އެީއ އެމީހުްނެގ  صالحވެގެންވާ  صلحތައް  عمل

 ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ.(
އެއް ދޭަކްށ  نصرކަލޭމެނަށް  !ކުރާތަކެިތ ދަންނައެވެ دعاءއަދި އެކަލާނެގ ފިޔަވައި ކަލޭމެން ތިޔަޮގވާ  (197)

ދޭންވެްސ  نصرތަކަށް  نفسއެތަކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެްނ ނުވެެއވެ. ނުވެްސވާނެއެވެ. ައދި އެތަކެތީެގ އަިމއްަލ 
ހަމަކޮށް އެަތކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުރުްނ ހެޮޔވާީނ ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ. )ދެްނ އެަކލާނގެއާިއ އެތަެކއްޗާިއ ހަމަ

 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟(

( ކަލޭމެން ތިޔަ އަޅުކަންުކާރ ތަކެއްޗަށް ތެދުމަގުގެ ފަރާތަށް ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشركއަދި )އޭ  (198)
ންނާނީ ކަެލްއ ގޮވިނަމަވެސް އެތަކެތި އެއަޑު ނުައހާނެއެވެ. އަދި ަކލޭ ެއތަކެތި ދެކޭނީ / ނުވަަތ އެތަކެިތ ފެ

 ބަލާގޮތަށެވެ. ީހވާނީ ބަާލހެންނެވެ. އެކަމަުކ އެތަެކއްޗަކަށް ނުެފންނާނެއެވެ. 

الّله)އޭ  (199) އަދި ހެޮޔކަންތަކަްށ  !ކުރަްއވާށެވެعفو !ކުރެއްވުމުގަިއ ހިއްަޕާވށެވެ عفو( ކަލޭގެފާުނ 1އެވެ رسول
الّله)އޭެގ މާނަީއ ޭއ  !ވަޑަިއގަންނަވާށެވެްނގެފަރާތުްނ އެނބުިރ ޖާހިލުއަިދ  !ކުރައްވާެށވެ أمر ( !އެވެ رسول

ނޑިފައިވާ މީހަކަށްނަމަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަ  ނޑާފައިާވ  !ށެވެއްވާކަލޭގެފާނާ ގުޅުންކެ އަދި އެމީހަކަށް އެިތކޮޅުދިނުން ކަ
أعلموށެވެ. މިެއވެ. ްއވާކުރަ عفوއަިދ ަކލޭގެފާނަށް އަނިޔާުކރި މީާހއަށް  !މީހާއަށް އެިތކޮޅުދޭށެވެ تفسير( =الّله

 =الطّبرى
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 
      =  ކޯފާކުުރވަންޏާ.އަދި ކަލޭގެފާނަށް ވަސްވާސްދީ ފާސިދުުކުރ ވަންޏާ / ނުވަަތ       

 އާެގ ަފރާތުން. شيطان =    = .ްނޑައެޅިގެން ވަސްވާްސކުރުމަކުނ  ކަ         =  الّلهފަެހ ަކލޭގެފާުނ 

 އަށް އެދިވަޑައިގަންަނވާށެވެ!  حمايةން ވާގިއެދިވަޑައިގެން  حضرةގެ           ހަމަކަށަވަރުްނ

   އެކަލާނގެީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ.    =  تقوىހަމަކަށަވަރުްނ 

 ވެރިވީމީހުން.       =  އަތުވެއްެޖއްޔާ. خيالއެމީހުންނަށް ވަސްވާެހއް ނުވަަތ       = 

 ފަރާތުން.އާގެ  شيطان   = ( .ެގެ ަހއިބަވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ ަނހީ  الّلهއެމީހުން ހަނދާންުކރެއެވ 

 ހަނދާންކުރެއެވެ.  (    = .ްދެން އެަހއިރުްނ އެީމހުނ     =  )ްހޭަވރިެވ )އެނުބަޔަކުނ

 ހުއްޓާލާފާނެެއވެ.   =  ެއާގެ ބަހަށް ހެއްިލގެންދާމީހުން( شيطانންތައް. )އެބަހީ:  أخއަދި އެސޮރުމެންގ 

   =  ެންތައް އެމީހިން ދަަމހައްޓުަވެއވެ. شيطانއ      =  ަމގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ )އެުކާރ

   ކުށެއްގައި(    =  ).ެދެން އެބައިމީހުން ހުއްޓައިނުލާެނއެވެ. )މަދުނުކުރާނެެއވ     

     =  އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ އާަޔތެއް ވިދާޅުނުވެއްޖެްއޔާ )އެމީހުންގާތަްށ ކަޭލގެފާުނ

 އާޔަތަކާއިގެްނ ވަޑައިުނގެންފިއްޔާ.(  = .ެއެމީހުްނ ބުްނޏެވ         =  ކަލޭގެފާުނ އަިމއްލަފުޅަްށ

  ނުކުރެއްވީ ކީްއވެތޯއެވެ؟ إختيارކުރެްއވިނަމައެވެ. ނުވަތަ  إختيارއެއާޔަތެއް ހައްދަވާ   =  ކަލޭގެފާުނ

1 ވިދާޅުވާށެވެ      =  ވާކަން ަކށަވަރީ. تبعތިމަންކަލޭގެފާުނ        =  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ އިްއޭވ

  އާއެވެ. وحى    =  ެން.  حضرةގެ  َربّތިމަންކަޭލގެފާނުންގ      =  އަކީ(  قرآنިމއީ )އެަބހީ ިމ

 ންވާ. حضرةެގ  َربّކަލޭމެންގެ  =   ތަކެކެވެ. بيانތަކެކެވެ. /  حّجة     =  އަިދ

  އެެކވެ. رحمةތެދުމަގަކާއި      =  .ްއީމާންވާ ބަަޔކަށ         =  ިقرآنއަދ 

 ކިޔެވިއްޖެއްޔާ.         =  !.ެފަެހ ކަލޭމެްނ އެައށް ކަނުާލ ައހާށެވ   =  އަިދ ވިްސާނ

 ބުއްދިކުރާށެވެ! ވިސްނާށެވެ!       =  ްލައްވައިތޯެއވެ.  رحمةކަލޭމެންނަށ       އަިދ

  ުކރައްވާށެވެ! ذكرހަނދުމަންކުަރއްވާށެވެ!  َربّކަލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނުންގެ   =  ކަލޭގެފާނުންެގ އަމިއްަލ

 ފުޅުގައި. نفس      = ތެރިކަމާއި / މަޑުމޮޅިކަމާ ބިރުވެރިކަމާއިއެކު. ُخُشْوَعة       = 

                                    

                                        

                                         

                               

                            )  
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  އަޑުހަރުނޫންކޮށް / ބާރުނޫންކޮށް.   = ( ިدعاءބަސްދެންނެވުމުގައ )ިކުރެއްވުމުގައ     =  

 އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވެަވޑައިނުގަންނަވާށެވެ.!   =   ހެނދުނާ ަހވީރު.      =  غافل 

  ގައިާވ ބޭކަލުން. حضرةގެ  َربّހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭގެފާނުންގެ  =      ންގެތެރެއިން.

   =  .ެެއއީ މަާލއިކަތްބޭކަލުންެނވެ.އެބޭަކލުްނ ބޮޑާވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވ     = 

 ވެިރވުމާމެދު. تـََواُضعُއެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރެއްވުުމގަިއ /       َتْسِبيحއަދި އެބޭަކލުްނ އެކަލާނގެއަްށ 

 ވިދާޅުވެއެވެ.    )   =  ކުރައްވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ.  سجدةއަދި އެޭބކަލުްނ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑައެޅިގެން  (200) އާގެަފރާތުން ަކލޭގެފާނަްށ ވަސްާވހެއްކޮްށ ކަޭލގެފާނު ކޯފާުކރުވަންާޏ ަކލޭގެާފުނ  شيطانއަދި ކަ

އެިދވަޑައިގަންނަާވށެވެ! ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ  حمايةން ާވގިއެދިވަޑަިއގެން  حضرةގެ  الّله
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.

އެްއ އައިްސ  خيالއާގެފަރާތުްނ ަވސްވާހެްއ ނުވަތަ ޭބކާުރ  شيطانވެިރވީމީހުންނަށް  تقوىހަމަކަށަަވރުން   (201)
ގެ ހައިބަވަންތަކަމާިއ އެަކލާނގެ ނަހީތަްއ ހަނދާންވެ އެކުެރވޭ ނުބައިކަމެްއ  الّلهމަގުންނެއްޓޭއިރަށް އެމީހުން 

 ހުއްޓާލާފާނެެއވެ. 

ްނ  شيطانވާމީހުން( ެއ  تبعާއގެބަހަްށ ހެއްިލ އޭނާާޔ  شيطانންތަްއ )އެބަީހ  أخއާެގ  شيطانއަދި ެއ  (202)
ން އެބައިމީހުްނ އެކަްނ ުހއްޓައިނުލަިއ ނުބަިއ ން ަމގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ ދަމަހައްުޓވާނެެއވެ. ދެ أخއެސޮރުމެންެގ 

 ކަންތައް ދަމަހައްޓާނެެއވެ. ކުިރޔަށް ގެންދާނެެއވެ. 

الّلهއަދި )އޭ  (203) ންގެ ގާތަްށ އާޔަތަކަިއގެްނ  مشركއެވެ!( ކަލޭގެފާނު އެމީހުންެގގާތަށް އެބަހީ:  رسول
ވަޑައިނުގެންފިއްާޔ )އެބަީހ އާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުން ލަސްެވއްޖެއްޔާ( އެމީހުން ބުނާނެެއވެ. ަކލޭގެފާުނ އަމިއްލަފުަޅްށ 
ހައްދަވައިގެން އާޔަތެއް ނުގެަނއީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟. )ާއޔަތެއް އަމިއްލަފުޅަށް ެހއްދެވިނަމައެވެ.( ކަޭލގެފާުނ 

ިމ  އާއެވެ. وحىން އަހުރެންނަށް ާބވައިެލއްޭވ  حضرةގެ  ربّވާކަންކަށަަވރީ އަހުރެްނގެ  تبعށެވެ! ައހުރެްނ ވިދާޅުވާ
ތަކެކެވެ. އަދި އީމާންވާބަޔަކަށްާވ  حّجةތަކެކެވެ.  دليلން އައިސްފައިާވ  حضرةގެ  ربّމިއީ ކަލޭމެންގެ  قرآن

 އެެކވެ.  رحمةތެދުމަގަކާއި 
 رحمةއެީއ ކަލޭމެނަްށ  1ކިޔެވެްނޏާ ަކލޭމެން އެޔަށްކަނުަލއި އަހަިއ ހަުނހިމޭނުން ތިބޭށެވެ قرآنއަދި   (204)

 ލެއްވޭތޯެއވެ. 
ވެރިކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުވެތިކަމާއިއެުކ ކަޭލގެފާނުންެގ  تواضعފުޅަށް  نفسއަދި ކަޭލގެފާނު އަމިއްަލ   (205)

ކުރަްއވާއިުރވެްސ އަޑުބާރުނޫންކޮްށ ހެނުދާނ  دعاءށެވެ! އަިދ ދުުލން ުކރައް ِذكرެގ  الّلهހަނދުމަންކުރައްވާެށވެ!  ربّ
ންގެ ތެެރއިން ކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ! )ދަންނަެއވެ!  غافلކުރަްއވާށެވެ! އަިދ  ِذكرކުރަްއވާ  دعاءހަވީރު 

 އެެކވެ.( مخاطبގެ އެންމެންނަށްވާ  أّمةއަކީ  مخاطبމިފަދަ ކޮންމެ 

ގައިާވ ޭބކަލުން )ަމލާއިކަތްބޭަކލުން( ެއކަލާނެގއަްށ  حضرةެގ  ربّހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުެގ  (206)
ވިދާޅުވެެއވެ.  تسبيحއަޅުކަންކުރެއްވުމަކަްށ ބޮޑާވެ ކިބުުރވެިރވެވަޑައި ނުގަންަނވައެެވ. އަދި އެބޭކަލުން އެކަލާނެގއަށް 

 ވެ.ކުަރއްވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަށެ  سجدةއަދި އެބޭަކލުން 
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

uv 

 މާނެ  ގ ެ األَنـَْفـال ُسورة
  (75)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       األَنْ َف ال ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = .ެއެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ ސުާވލު ުކރެެއވ      =  މުދަލާމެދު /  َعِنْيَمةއާއިމެދު ) َأنـَْفال

 އަކާއިމެދު( حكمއޭގެ        = ެَخاّص !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ  الّلهވެގެންވަީނ َأنـَْفاُل

 !ާއއަށެވެ. رسولއި ށާއަ      =  ްބިުރވެތިވާށެވެ. !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެނ!    

     =  ުކުރާެށވެ إصالحއަދި ަކލޭމެން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކުެގ ދެމެދ!         

  1ކިޔަމަްނތެރިވާށެވެ.އާއަށް  رسولއަށާއި ެއކަލާނެގ  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ  =       = ކަލޭމެންނަީކ

 ންކަމުގައިވަންޏާ.  مؤمن       = ންކަމުގައި ާވކަން ކަށަަވރީ. مؤمن      = 

 الّله)އެމީހުން ގާތުަގއި(   ހަނދާްނކުރެވިއްޖެްއޔާ(. الّلهކުރެވިއްެޖއްޔާ ) ِذكر       =  އެމީހުންެގ

 ހިތްތަކަށް ބިުރވެތިކަން އަންަނ މީހުންނެވެ.       = .ާއަދި އެީމހުންގެ މަްއޗަށް ިކޔެވިއްޖެއްޔ 

    = .ްއެަކލާނެގ އާޔަތްަތއ        =  އެމީހުންނަްށ )އެއާޔަތްަތއް( އީމާންކަްނ

 އިތުރުކޮށްދޭމީހުންނެވެ.      =  ެނޑައެޅިގެން އެމީހުންގ   އަށް. َرّبއަދި ކަ     = ްއެމީހުނ

   އެީމހުން. =    ކުެރއެވެ. އިތުބާުރ ުކރެއެވެ. وكيل     =  ުقائمނަމާދ 

 ކުރެއެވެ.       = .ްއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ ދެްއވިތަކެތިނ      = 

  އެމީހުން ހޭދަުކރެއެވެ.       =  .ީކަނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ       = ގޮތުގައިާވ  حّق

   ންނެވެ. مؤمن       = .ެއެމީހުންނަށް )މާްތވެގެންވާ( ދަރަޖަތަކެްއ ެވއެވ     =  

އެމީހުންގެ  ގެ  َرّب  އަދި ފާފަފުއްސެވުމާއި.  =   ގައި.  حضرة      =  އަިދ

 މާތްވެގެންވާ ރިޒުޤާއި.          =   ެކަލޭގެފާުނ ނެރުްއވި ފަދައިންނެވެ.  َربّކަޭލގެފާނުންގ 
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        =  ަގޮތުގައި ކަލޭގެފާނުންެގ ގެއިން. حقّހަމ          =  އަިދ

 އެއް.  جماعةންގެ އެްއ  مؤمنހަމަކަށަވަރުން      =  .ެނޑައެޅިގެން ނުރުހިގެންވެއެވ  ކަ

     =   ާކުރެއެވެ. جدلއެމީހުން ކަލޭގެފާނ      = ّއާއިމެދު. )ހަނގުރާމަޔާމެދު( حق     

   = .ުބަޔާންވެ އެނގުމަށްފަހ         = .ެއެމީހުން ދަމާފައި ގެންދާކަހަަލއެވ         

 މަރަށް. =      =   ޭحالއެމީހުްނ ބަލަބަާލ ތިބ  . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ   (1) َفال( !ެއވެ رسول َأْصَحابُމުދަލާއިމެދު އެީމހުން  عنيمةއާއިމެދު އެބަީހ  أنـْ  ބޭކަުލްނ  يعنى:

އާ އަެށވެ.  رسولއާއި ެއކަލާނެގ  الّلهހުންނާނީ  َأنـَْفال !ކަލޭގެފާނާިއ ސުވާުލކުރެެއވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
 تقوىއަްށ  الّلهކުރެވޭނެއެވެ.( ަފހެ ަކލޭމެން  عملމުދަލާއިމެުދ  عنيمة)އެބަހީ: އެދެަފރާތުން އެްނގެވިފަދައަކުްނ 

 الّلهިދ އަ !ކޮށް ރަނގަުޅ ކުރާެށވެ إصالحއަިދ ަކލޭމެންެގ ދޭދޭ ދެމެދު  !އެކަލާނެގއަްށ ބިރުވެިތވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ

ންކަމުގައި ވަްނޏާއެވެ. )އެބަީހ:  مؤمنއެއީ ަކލޭމެންނީ  !އާއަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ رسولއަށާއި އެަކލާނގެ 
 (ވެ.އަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެ رسولނގެ އަށާިއ އެކަލާ الّلهންކަމުގައިވަންާޏ ަކލޭމެން  مؤمنކަލޭމެންނީ 

 ެންގެބަސް ތަފާތުވެގެންވެެއވެ. އޭގެތެެރއިން އެންެމ  مفّسرގެ މުރާދަކާމެދު  لفظމި  َأنـَْفال !ދަންނައެވ
 . والّلهأعلمގިނަބޭކަލުން ުބރަވެަލއްވާގޮްތ މަތީގަިއ ލިެޔވިގެން މިވަީނއެވެ. 

ނޑައެޅިގެންވާ ) (2)  ِذكرގެ  الّله -ހަނދާންކުރެވިއްޖެއްޔާ  الّلهންނަކީ އެމީހުންނަށް  مؤمن( حقيقىކަ

ގެ އާޔަތްަތްއ  الّلهކުރެވިއްޖެްއޔާ އެމީހުންެގ ހިތްތަކަށް ިބރުވެިރކަން ވަންނަ ީމހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަްއޗަށް 
ކަން އިުތުރކޮށްދޭ މީހުންނެވެ. )އެބަހީ: އެއާޔަތްަތކުގެ މާނަިއެގ  إيمانކިޔެވިއްޖެއްާޔ އެއާޔަތްަތކުން އެމީހުްނގެ 

ނޑައެޅިގެްނ ސަބަބުން އެމީހުންެގ އީމާންކަން އި ތުރަށް ތާޒާކޮށްީދ ިގނަކޮށްދެއެވެ.( އަދި އެމީހުންނަކީ ހަމަކަ
 ކުރާމީހުންނެވެ.  وكيلއަްށ  َربّއެމީހުންގެ 

ކުާރ މީހުންނެވެ. އަދި ެއއީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ެދްއިވ  قائمއަދި އެމީހުންނަީކ ނަމާދު  (3)
 ންނެވެ. ރިޒުޤުން ހޭދަކުރާީމހުންނެވެ. ޒަކާތްދޭ މީހު

ނޑައެޅިގެން  !އެމީހުން ދަންނައެވެ (4)  حضرةގެ  َربّންނެވެ. އެމީހުންެގ  مؤمنގޮތުަގއިވާ  حقّއެމީހުން އެއީ ކަ

 ގައި އެީމހުންނަށް )މަތިވެރި( ދަރަޖަތަެކއް ެވއެވެ. އަިދ ފާފަފުއްސެވުމާއި މާތްެވގެންވާ ރިޒުޤުއެމީހުންނަށްެވއެވެ. 

ކަލޭގެފާނުންެގ ެގއިން ެނރުއްވިފަދައިްނ   َربّގޮތުަގއި ަކލޭގެފާނުންެގ   حقّ( ހަމަ !ެއވެ رسولالّله)އޭ   (5)
 ހަނގުރާމަެއވެ.  َبْدرންގެ ބައެއްމީހުން ހަނގުރާމައަްށ ނުުރހުން ކަމުަގއިވިެއެވ. މިއީ  مؤمن

ކުރަްއވައެވެ. )އެމީހުން ކުރެްއިވ  َجَدلހަނގުރާމަޔާމެދު( އެމީހުްނ ކަޭލެގފާނާ  َبْدرُއާއިމެދު )އެބަީހ  حقّ (6)
علمއެއްކަމުގައި  َجَدل ِعْلمُވެރިންނާއި  تفسير އިްނ  َمدينةވެރިންެގ މެދުގައި ބަޔާންވެގެްނވަނީ އެަކލޭގެފާނު  ِسيَرة

ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިިއރު ހަނގުރާމައަްށ ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާ ާވހަކަ ވިދާޅު ނުެވގެންނެވެ. އޭެގ ސަބަުބްނ 
މައަކަްށ ތަްއޔާރުވާްނވީ ވަރަްށ ތަްއޔާުރ ނުވެިވގެންެނވެ. ހަތިާޔރާ ކާނާ އެދެޭވ ަވރަށް ުނގެނެވިގެންނެވެ. ހަނގުރާ

أمرއަށް ދިމާކުރުމަށެވެ.( ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު  َقاِفَلةގެ ިވޔަފާރި  أبُوُسِفَيانއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ  مدينة  الّله

ކަްނ އެމީހުންނަށް ރަނަގޅަށް އެނގެއެވެ. )ހަނުގރާމައިގެ ވާހަަކ ވިދާޅުވީމާ( ކުރެއްވިކަެމއް މެނުވީ ނުުކރައްވާނެ
 އެމީހުންނަށް ހީީވ އެމީހުްނ ބަލަބަާލ ތިއްާބ މަރާދިމާއަށް އެމީުހން ދަމާފައި ގެންދަނީހެންނެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ިކޮށްދެްއިވހިނދު. وعدކަލޭމެންނަްށ  الّلهއަދ      =  ެންުކެރ جماعةދ

   . جماعةއެއް    =  ް( އެީއ ކަލޭމެނަްށ ކަމަށް.جماعةހަމަކަށަަވރުން )ެއއ     =  އަިދ

  ކަލޭމެން ލޯބިކުރީުމއެވެ.       =  (جماعةއެއްނެްތ ) َقَدرއެްއ  عّزةއެްއވެްސ  

   =  .ްަކލޭމެނަށްވުމަށ      =  ިއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ. الّلهައދ      = حّق

دين  ފައުޅުކުރައްވާ މަތިެވރިުކރެއްވުމަށެވެ. إسالم    =   ެފުޅުން. / އެަކލާނެގ  أمرއެަކލާނގ

 ބަސްފުޅުން.    =  .ެނޑުއްާވަލއްވާށެވ   އަދި އެކަލާނގެ ކަ    =  ެކާފަރުންގ

 ތައް. أصلއާއި އިދިކޮޅު މީހުންެގ ބާރުަތއް /  توحيدބުރިކަށިތައް /       =  ެَتْحِقْيقُއެކަލާނގ  حق 

 ފައުޅުުކރެއްވުމަށެވެ.ކުރައްާވ        =  باطلއަިދ   باطلކުރެްއވުމަށެވެ. /  بَاِطل:

 ކަންދެއްކެވުމަށެވެ.        =  .ްނުބައި ނުލަާފ މީހުްނ ނުުރހުނަސ     

    =  ެއަށް އެދުނުހިނދުން. َنْصرގައި ސަލާމަތާ  حضرةގެ  ربّކަލޭމެން ކަލޭމެންގ         = 

 ފަހެ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް އިޖާބަުކރެްއވިއެވެ.    =   ެކުރެއްިވއެވެ.( ހަމަކަށަަވުރްނ  وحى)އެކަލާނގ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ކަލޭމެނަށް މަދަދުުކރައްވާޭނ ކަލާނެގއެވެ.          =  މަލާއިކަްތ

 ބޭކަލުންކުރެ އެއްހާްސ ފޮނުއްވަިއގެން.   =   އެއްބޭކަަލކަށް ފަހު އަނެއްބޭކަަލުކ

 ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް.     =  ިއެަކން ނުލަްއވައެވެ. )އެަބހީ: ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ އެގޮތަްށ  الّلهއަދ

   ނުަލއްވަެއވެ.(ވަޑައިގެންނެވުން    =   .ީއުފާވެިރކަމެއް ކަމުގަިއ މެނުވ     =  ައިދ

  އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި.   =   .ްކަޭލމެންގެ ހިތްތައ       ިލިބުން  نصرއަދ

 އީ. الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  =     ްނ މެނުވީ. حضرةެގ  الّله =      ނުވެއެވެ.  

   =  ަވަންތަ ކަލާނެގއެވެ.  حكمةގަދަފަދަވަންތ  
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

تعالى (7) ކުރެްއިވ  َوْعدُއެއް ދެއްވާނެކަމަށް  جماعةންކުރެ އެއް  جماعةން( ނަށް ދެ  مؤمنކަލޭމެން ) الّله

ކަލޭމެނަށް އޮތުމަށެވެ.  جماعةއެއް ނެތް  قدرއެއް  عّزةންކުރެ އެްއވެސް  جماعةހިނދުން ކަލޭމެން ލޯބިުކރީ އެދެ 

تعالىއަދި އެކަމަކު   إسالمފައުޅުކުރެއްވުމަށެވެ.  حقّުފޅާއި ބަސްފުޅުންވެސް  أمرއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ އެަކލާނގެ  الّله

ނޑައިލުމަށެވެ. ދީ އާއި އިދިކޮުޅ މީހުންަތްއ  توحيدން ފައުޅުކުރެއްވުމަެށވެ. އަިދ ކާފަރުންެގ ބުިރކަށިތައް ކަ

 ނެތިކުރެއްވުމަށެވެ. 

  ެސަލާމަްތ ކުރުމަްށ  قافلةއާއި އެ  قافلةެގ ވިަޔފާރި  َأبُوُسِفَيانއަީކ  جماعةދަންނައެވެ. މިތާ މިސިފަވެޭވ ދ

 الّلهوعدންނަށް ދެއްވާނެކަމުގައި  مؤمن جماعةންކުރެ އެއް  جماعةއެވެ. މި ދެ  جماعةއިން ނުކުތް ކާފަރުންގެ  مّكة

އެވެ.  قافلةއެްއ ބާެރއްނެތް  عّزةލިބުަމށެވެ. އެީއ ެއއްވެްސ  قافلةންނަްށ އެދެވުީނ ިވޔަފާިރ  مؤمنކުރެއްިވހިނދުން 

عّزةންގެ އަތްމަތިްނ  مؤمنެއދިވޮޑިގެންނެވީ  الّلهއެއީ ހަަމ އެކަިނ ދުނިޔޭގެ މަޖާކޮޅެކެވެ. ނަަމވެސް  دين  إسالم

ގަިއ  َبْدرގެ ކާފަރުްނގެ ބޮޑެތި މީހުންނާ ަހނގުރާމަވެިވ އެމީހުން ަބލިވެ ިދއުމަށެވެ.  مّكةތެރިކުރެްއވުމަށެވެ. 

 . والّلهأعلمގެ އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތަްށ ދިޔައީއެވެ. އެހަނގުރާަމ ހިނަގއި އެކަްނ އެަކލާނ

باطلކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި  تحقيقފައުޅުކުރައްވަިއ  حقّ( އެދިވޮޑިގަންަނވަނީ އެަކލާނގެ )އަދި  (8)  باطل،

ނޑައެޅިގެން އަޅުކަްނ   باطلކުރެއްވުމަށާިއ ބުދަށް އަޅުކަން ުކރުން  خالصއަށް އެކަނި  الّلهކުރެއްވުމަށެވެ. ކަ

 ން ނުުރހި ތިބިނަމަވެސްެމއެވެ.  ُمجرمކުރެއްވުމަށެވެ. ނުަބއި ނުލަާފ 

އާިއ ަސލާމަތަްށ  نصرތެރިންމައްޗަށް(  عدواةގައި ) حضرةގެ  ربّ( ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ مؤمن)އޭ   (9)

ކުރެްއވިއެވެ.(  وحىއިޖާބަކުރެއްިވއެވެ. )އެަކލާނގެ  دعاءދެންނެވިހިނދުން، އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  دعاءއެދި 

އެއްބޭކަލަކަށްަފހު އަނެްއ ބޭކަަލކު ވިިދވިދިގެން ވަޑައިގަްނނަވާނޭ އެްއހާސް މަާލއިކަތް ބޭަކލުން ަކލޭމެނަްށ 

 އެހީވުމަށް ފޮނުްއވައިގެްނ މަދަދު ކުަރއްވާހުށީެމވެ. 

ކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެެއވެ.  އުފާވެރިކަެމއް – ެއއީ ފޮނުްއވުން މަލާއިކަތްޭބކަލުން އެބަހީ  އެއީ  އެކަން  އަދި (11)

ން މެުނވީ ުނވެއެވެ.  حضرةެގ  الّلهލިބުްނ  نصرއަދި ެއއީ ަކލޭމެންެގ ހިތްތަކަްށވާ ހަމަޖެހުމެކެވެ. ނަަމވެްސ 

 ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ. حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = )ްއަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ނިދީން ނިވައިކޮށްދެްއވިހިނދުން. )ނިންދެވިހިނދުނ    

   =   ންވާ އަމާންކަމެްއގެގޮތުން. حضرةއެަކލާނެގ       =  އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ މައްަޗްށ

 ވެއްސެވިެއވެ.       =  .ްއުޑުން ފެނ      =  ވެގަތުމަށް. طاهرެއއިްނ ކަލޭމެްނ 

      =  .ްއަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ގެންދެވުމަށ      = އާެގ  شيطان

 ހަޑިތައް. )ނުބައި ވަސްވާސްތައް(          =  އަދި ކަލޭމެންގެ ހިތްތައް އެަކލާނެގ

  އެކުވެރިުކރަްއވައި ބެންނެވުމަށް.           =  އަދި އޭެގ ސަބަބުން ަކލޭމެންގެ ފައިިތލަަތްއ

  އެކަލާނގެ ސާބިތުުކރެއްވުމަެށވެ.       =   ެوحىކަލޭގެފާނުންގ  ހަނދުމަފުުޅ  ކުރެްއވިހިނދު. رّب

 ކުރައްވާެށވެ.(       = .ްމަލާއިކަްތ ބޭކަލުންނަށ      =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 ވަނީ ތިޔަބޭކަލުންނާ އެކުގަެއވެ.( مددއާއި  نصرއެުކގައެވެ. ) ތިޔަބޭކަލުންނާއި ވަނީ          

ކުރުވަިއ  صحّތައް ގަދަކޮށް އެމީހުންގެ ިނޔަތްތައް  عزم)އެމީހުްނގެ  !ފަހެ އީމާންވީ މީހުން ސާބިުތ ކުރަށްވާެށވެ =

 ދިނުށެވެ.( نصرއެމީހުންނަށް             =  އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުންެގ ހިތްތަަކްށ

 ނިކަންހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ވައްދަާވހުށީމެވެ.  =  .ްބިރުެވރިކަނ       =  ފަހެ ތިޔަބޭަކލުްނ

 ށެވެ. އްވާތަޅު       =  .ިކާފަރުްނގެ( ކަނދުރާތަކުގެ މަތީަގއ(        =  އަިދ

  !ތިޔަބޭކަލުން އެމީހުންަގއި ތަޅާށެވެ       =  އަތާފައިގެ ކޮންމެ އިނގިލިކޮޅެއްަގއި / ކޮްނެމ

 ހުޅެއްގައި.    =   ައެމީހުންނަށް އެދެއްވީ( عذابއެހެން އެވީ. )އެބަހީ: އެފަދ         

     =  ްވީކަމެވެ. / ެދކޮޅުހެދިކަމެވެ.  خالفއާިއ  رسولއާިއ އެަކލާނެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ 
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

          =  ިދެކޮޅުވެއްޖެީމާހ ވެ  خالفއާ އާ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهއަދ

   (!)ދަންނައެވެ      =  ގަދަފަދަވެގެންާވ  عقوبةއީ  الّلهފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

 ކަލާނގެއެވެ.         =  ެ(ެގ ރަަހ )ދުނިޔޭަގއި عذاب( ަކލޭމެން ެއ 1)އޭ ކާފަރުްނނޭވ 

  . .ލިބިގަންނާށެވެ   = ( .ެآخرةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަރުންނަްށ ވެެއވ ).ެދުވަހުންވެެއވ 

     =  ެعذاب/ ަނރަކައިެގ  عذابައލިފާނުގ . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ންވާ އަމާންކަމެއްގެގޮތުްނ ނިދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ނިވަިއކުރެްއވިއެވެ. އެބަީހ:  حضرة އެަކލާނގެ އަދި (11)

ވެގަތުމަށްޓަކައި އުޑުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނެގ  طاهرއެކަލާނެގ ކަލޭމެން ނިންދެިވއެވެ. އަިދ އެއިްނ ކަލޭމެން 

ްއ ަކލޭމެންެގ ކިބަިއްނ އާެގ ހަޑިމުޑުދާުރ ވަްސވާސްތަ شيطانމައްޗަށް ފެންބާަވއިލެްއވިއެވެ. އަިދ އެީއ 

ނޑަކަށް ހައްދަވާ ގަދަކުެރއްވުމަށެވެ. އަިދ  ގެންދެވުމަށެވެ. އަދި ެއއީ ަކލޭމެންގެ ހިތްަތއް އެުކވެރިުކރަްއވާ އެކަތިގަ

 އޭގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފައިިތލަތައް ސާބިތުކުެރއްވުމަށެވެ. 

)އެކަލާނެގ  !ކުރެްއިވހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ وحىށް މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަ ربّއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  (12)

ެވގެންާވ  إيمانުކރެއްވިެއވެ.( ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިތަޔބޭކަލުންނާއިއެުކ ވޮޑިގެންވަމެވެ. ަފހެ  وحىއެބޭކަލުންނަށް 

އަިދ  !ކުރަްއވާށެވެ صحّއެމީހުްނގެ ނިޔަތްތައް އްވައިތައް ގަދަކޮްށދެ عزم)އެމީހުްނގެ  !މީސްތަކުން ސާބިތުކުރައްވާެށވެ

( ކާފަރުީވ މީސްތަކުންގެ ިހތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިުރވެރިކަްނ ވައްަދާވ 1ދެއްވާށެވެ نصرއެމީހުންނަށް 

އަދި އެމީހުްނގެ ކޮްނެމ  1ން( އެކާފަރުންެގ ކަނދުރާތަކުަގއި ތަޅާށެވެ مؤمنހުރީމެވެ. ފަެހ ތިޔަބޭކަލުްނ )ނުވަތަ 

  !ޅެއްގައި ުނވަތަ އިނިގލިކޮޅެއްަގއި ތަޅާށެވެހު

 رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهއެމީހުންނަށް ދޭންޖެހުީނ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ  عذابއެބަހީ ެއ  –އެއީ  (13)

ުޅ އާއަށް ނުިކޔަމަންތެރިވެ އިދިކޮ رسولއަށާިއ އެކަލާނގެ  الّلهއާއަށް ނުކިޔަމަންތެިރވެ އިދިކޮޅު ހެދީމައެވެ. އަިދ 

 ގަދަވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  عقوبةއީ  تعالى الّله( ހަމަކަަށވަރުން 1ހަދައިފި ކޮންމެ މީަހކު )ދަންނަެއވެ

އަދި ހަމަކަަށވަުރްނ  !ެގ ރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ عذاب( ކަލޭމެްނ )ދުނިޔޭގައި( މި !)އަދި ޭއ ކާފަރުންނޭވެ (14)

އެވެ. )މިާއޔަތްތަކުން މިއިާޝރަތްވެގެްނވަީނ  عذابއެވެ. ނަރަަކިއގެ  عذابގައި ކާަފރުންނަށް ުހރީ ައލިފާނުެގ  آخرة

 ބަދުރު ހަނުގރާމައެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =   ެ(!ީމހުންނޭވެއާ ތެދުުކރި  رسولއާިއ  الّله) !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ  

   = .ާކަލޭމެންނާއި ބައްދަލުެވއްޖެއްޔ     =  .ްކާފަރުވީ މީސްތަކުނ    =  

  ގައިގޯޅިެވ ބޮޑިވެގެން.          = ެަފހެ ަކލޭމެން އެމީހުންނަްށ ފުރަގަްސ ނުދޭށެވ!    

          = .ުއަދި އެދުަވހުން އެީމހުންނަށް އެމީހެްއގެ ުފރަގަސްދިްނ މީހަކ      

   = .ީހަނުގރާމައިެގ އެހެްނ އުކުޅަކަށް )ނުވަަތ މަކަަރކަށް( އަނބުރަިއލި މީަހކުމެނުވ        

  = ( ަެއހެން  َلشَكرُނުވަތ )ެއަކަށް ދިއުަމށް އަނބުރާލި ީމހަކުމެނުވީއެވެ. حماعةގ      =  

 ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު އެނބުރި ދިަޔއީ.        = ން ކޯފާޔާއިގެންެނވެ.  حضرةގެ  الّله 

      = .ެއަދި އެމީހެއްގެ ޖާގަޔަކީ ަނރަކަެއވ          =   އަދި )އޭނާެގ

 އެޖާގަޔަކީ( ނުބަިއވެގެންާވ ޖާގައެެކވެ.        =  .ެއެމީހުން މަރަނީ ކަލޭމެނެއްނޫނެވ     

    =  ީއެވެ.  الّلهއަދި ެއހެންނަމަވެސް އެމީހުންެމރ     =   .އަދި ަކލޭގެފާނު ނުއުްއކަވަމުއެެވ

  )ހިލަމުށްވަުރ ނުުއއްކަވަމުެއވެ.(  =  ކަލޭގެފާނު އެމުށްވަރު އުއްަކވައިެލއްވިހިނުދ    

   =   އެވެ. الّلهއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ުއއްކެީވ          =  حضرةއަިދ ެއއީ އެކަލާނެގ 

  ޖެއްސެވުމަށެވެ. إمتحانންނަށް  مؤمنން      =  ާنعمةއަކުން ) إمتحانރަނގަޅުވެގެްނވާ ރިވެތިެވގެންވ 

އައްސަވާވޮޑިގެންާވ   =     އީ. تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުން  =   އަކުން(.

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.     ެ( އެކަންކަން ަކލޭމެންނަށް އެދިމާުކރެއްވީ.!)އޭ ކަލޭމެންނޭވ  

 =   ްއީ.  تعالى الّلهއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ          =  ކާަފރުންެގ ރޭވުްނ ބަިލކުރަްއާވ

  ކުރައްާވ ަކލާނގެކަމުގަިއވީކަމެވެ. َضِعْيفُ    =    ޭއާއި ިނޔާއަްށ  فتح( ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشرك)އ

  އެދޭކަމަށްވަންޏާ.      =  ްއާިއ ނިޔާއަތުެވއްޖެއެވެ. فتحހަމަކަަށަވރުން ކަލޭމެްނ ކަިއރިއަށ 

      =  ާއަދިކަލޭމެްނ ކާފަުރކަމުންނާއި ެދކޮޅުވެިރކަން ުހއްޓައިިލއްޔ          = އެގޮްތ

 ކަލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ.      =  )ްވަންޏާ.  إعادއަިދ ކަލޭމެން )ކާަފރުކަމަށ   =  
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  ިއޢާދަކުރައްވާހުށީެމވެ.ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް )އެފަދަ ހަނގުރާމަޔާ ެދރަވުން(       = 

 ްނ ކަލޭމެނަކަްށ ފުއްދައެްއ ނުދޭނެެއވެ. لشكرއަދި ކަލޭމެްނގެ     ްއެއްވެސްކަމެއ      = 

 ވޮޑިގެންވަނީ. تعالى الّلهއަދި  =    ކިތަންމެ ގިނަވެގެްނވީނަމަވެސް.       = مؤمن 

 ންނާއި އެކުަގއެވެ.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑިވެގެންވާ  لشكرކާަފރުންގެ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (15) ކަލޭމެންނާިއ  حالގަިއގޯޅިވެ ބޮ
 ( !)އެބަހީ: އެީމހުންނާ ދިމާކޮށް ހަނގުރާމަުކރާށެވެ !ބައްދަލުވެއްޖެްއޔާ ަކލޭމެން އެމީހުންނަްށ ފުރަގަްސ ނުދޭށެވެ

އަދި އެދުވަހުްނ ހަނުގރާމައިގެ އެހެން ުއކުޅަކަށް ނުވަތަ ަމކަރަކަށް )ފަހުްނ ކުރިޔަްށ އަާރ ދިމާކުރުމުެގ  (16)
ަހުކ އަކަްށ ދިއުމަްށ އަނބުަރއިިލ މީ جماعةެގ އެހެްނ  لشكرގަސްދުގައި( ފަހަތަށް ެޖހިިލ މީާހ މެނުވީ، ނުވަަތ 

ްނ  حضرةގެ  الّلهމެނުވީ )މިދެގޮތްނޫން ގޮތަކަށް( ފުަރގަސްދީފައި ދިޔަމީާހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހާ އެދިޔަީއ 
 ކޯފާޔާއިގެންނެވެ. އަިދ އޭނާެގ ޖާގައަީކ ނަރަަކއެވެ. އޭނާެގ ެއޖާގައަކީ ނުބަިއވެގެންާވ ޖާގައެެކވެ. 

ން މެީރއަކީެއއްނޫނެވެ. ައިދ  مشركގެ އަތްަތކުން ން مؤمنހަނގުރާމައިެގ ދުވަހު( ަކލޭމެން  َبْدرُ) (17)
ެއވެ.  الّلهަގއި( ހަަމ  حقيقةެތރިިވޔަސް( އެީމހުްނ މެީރ ) حركاةކިއެއްހެްއޔެވެ؟. )ކަލޭމެންެގ އަތްތަްއ އެކަމުގަިއ 

الّلهއެވެ.( އަދި )އޭ  الّلهއަީކ  ُمَسبِّبُ)އެހެނީ ެއ އެންެމހައި ކަންތައް ހިންގުމުެގ  ންާނ  مشرك( ެއ !އެވެ رسول
ގައި( ކަޭލގެފާނެއްނޫނެވެ.  حقيقةދިމާއަށް ކަލޭގެފާނުން )އެހިލަމުްއވަރު( އުއްަކވައިެލއްވިިއރު އެއުއްކަަވއިލެްއވީ )

ން ރަނގަޅުވެގެންާވ ިރވެިތ  مؤمنން  حضرةއެވެ. އެީއ އެކަލާނެގ  الّلهއަދި އެހެެނއްކަމަކު އެ އުށްކަވަިއލެއްީވ ހަަމ 
ކުެރވުާމިއ  غنيمةލިބުމާިއ އެމީހުންެގ ތަކެިތ  نصرންގެ މަްއޗަށް  َعُدوّުކރެއްވުމަށްޓަަކއެވެ. )ެއއީ  إمتحانއަކުން  نعمة
وسّلمތަކުެގ ދަރުަމ ސާބިތުުކރެއްވުމާިއ އަިދ  عملންެގ  مؤمنއެ  عليه الّله صّلى الّله  جهادެގ ައރިުހގަިއ  رسول

تفسيرން މުރާދުުކރެޭވ މާނަތަކަީކ އެއީެއވެ. =  لفظމި  َحَسًناَباَلءًކުރުމުެގ މާތްކަން އެމީހުންނަށް ެދއްވުމަށެވެ. 
 ީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.  تعالى الّله=( ހަމަކަށަަވރުން  الطّبرى

 مشركއާއި ކާމިޔާބުދެއްވައި  نصرންނަށް  مؤمن( ެއކަން އެގޮތަށް އެދިމާުކރެއްވީ )އެބަހީ: !)އޭ ކަލޭމެންނޭވެ (18)

ކުރަްއާވ  َضِعْيفُންގެ ޭރވުމާއި ާބރު ަބލިކުަރއްާވ  مشركީއ  تعالى الّلهން ބަލިުކރައްވަިއ ދެަރކުރެްއވީ( ހަމަކަށަވަރުްނ 
 ކަލަކު ކަުމގައިވާީތއެވެ. 

ން( އެދުނުހިނދުން  حضرةގެ  الّلهބަޔަކަށް ދެއްވުމަށް  حقّއާއި ނިޔާ ) فتح( ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك)އޭ  (19)
ންނަށެވެ.( އަދި ަކލޭމެން )ދެންވެސް(  مؤمنއާިއ ނިޔާ އައިސްފައެވެ. )އެީއ  فتحީވ މީހުންނަށް(  حقّތިޔައޮތީ )
ވަންާޏ އެބަީހ އެަކލޭގެފާާނ އިދިކޮޅަށް ަހނގުރާމަކޮށް އިދިކޮޅުވަންޏާ ތިމަްނރަސްކަލާނގެެވްސ  إعادއެކަމަށް 

ކިތަންެމ  لشكرވެ. އަދި ކަލޭމެންގެވާހުށީމެ ވެވޮިޑގަންނަإعاد( ަްށހަމައެފަދައިން )ކަލޭމެން ަހލާކު ުކރެއްވުމަ 
ވޮޑިގެްނވަީނ  الّلهްނ ކަލޭމެނަްށ އެއްެވސްކަމެއް ުފއްދަެއއް ނުދޭނެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  لشكرގިނަޔަސް ެއ 

 ންނާއި އެކުގައެވެ. مؤمن

 

 



                      
 

5 7 4   

މާނަ  ގެ األنفالسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ޭމީސްތަުކންނޭވެވެއްެޖ  إيمانއ!       =  އަްށ  الّلهކަލޭމެްނ

 !ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ   =  ެއާއަށާއި.  رسولއަދި އެކަލާނގ         =  އަިދ ކަލޭެމްނ

 !އެކަލޭގެފާނަށް ފުަރގަސް ނުދޭށެވެ      =  ާحالކަލޭމެނއެކަލޭގެފާނުންގެ ބަސްފުޅުއަހ .  

      = ެއަދި ކަލޭމެން ނުވާށެވ!            =  އަުހރެމެން ައހައިފީމޭ ބުނިމީހުްނ

   ފަދައިން.     =  ާحالއެމީހުން ނުއަާހކަމުގައިވ .         = 

 ކުާރ ދިރޭެއްއޗަކީ( حركاةއަކީ ) َدابَّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ނުބަިއ    = ގައި. حضرةގެ  الّله   

   = .ެބީުރ އަިދ މަންމަން ބައެކެވ       =  .ޭއެމީހުންނަްށ ނުވިސްނ     

     =  ިއެމީހުންނާމެދު ދެނެވޮޑިގެންީވނަމަ. تعالى الّلهއަދ    = .ްހެޔޮކަެމއ     = 

 ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ިއއްވެީވ ހެވެ.    =  އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންަންށ

  އިއްވެވިނަމަ.   = .ެއެމީހުން ފުރަގަސްދިނީސްަކން ކަށަވަެރވ      = 

   . حال އެނބުރިދާ އެމީހުން         = .ެއޭ އީމާންެވއްޖެ ީމހުންނޭވ!      =  

  !އަށް އިޖާބަދޭށެވެ. الّلهކަލޭމެން    =  ިއާ އަށާއި. رسولއަދ       =  އެދެފަރާތުްނ

 ކަލޭމެންނަށް ގޮަވއިފިއްޔާ.     =  / ްحقّކަލޭމެނަްށ ދިރުންހުިރ ކަންތަކަށް. )ކިޔަމަންެތރިކަމަށ 

 އަށް.(  =  .ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ!     =  ްހުރަސްކުަރއްވާކަްނ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

       =   .ުީމހާާޔ އޭނާެގ ހިާތއި ދެމެދ  =  .އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ

 (!)ދަންނައެވެ       =  ްއަށެވެ. حضرةކުރެއްވުން ވަނީ ހަަމ އެކަލާނގެ  محشرކަލޭމެނ 

      =    ްއަކަށް( ބިރުވެތިވާށެވެ إمتحانއަކަށް ) فتنةއަދި ކަލޭމެނ!          
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     =  ވެ އަނިޔާެވރިންނަށް )އެކަނި( ނުޖެހޭނޭ. )ެއ އެންމެނަށްވެްސ ޖެހިދާނޭ( خاصّަކލޭމެންކުެރ ހަަމ 

  = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވ!     =  އީ.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ       = 

   ގެންވާ ަކލާނގެކަން.ވޮޑިވެވަންތަގަދަ عقوبة
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަިދ  1އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ رسولއަށާއި ެއކަާލނގެ  الّلهކަލޭމެްނ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ (21)

  !ކަލޭމެްނ އެކަޭލގެފާނަށް ފުަރގަސްނުދޭށެވެ حالކަލޭމެން އެަކލޭގެފާނުން ބަސްފުޅު އަހާކަމުަގއިވާ 

َفعَ( ހަަމއެކަނި ކަންފަތުން ައހަިއ ެއ ެއހުމުން އެްއވެްސ 1ންނޭވެ مؤمن)ޭއ   (21) އެްއ ނުކުާރ މީހުްނ  َمنـْ

  !ށެވެ ންފަދައިން( ަކލޭމެން ނުވާ منافقންނާއި  مشركފަދައިން )

އަކީ )އެންމެނުބަިއ މީހުންނަކީ( ބީރު އަދި މަންމަން މީހުންނެވެ.  َدابَـّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެނުބައިވެގެްނވާ  (22)

އަދި އެމީހުންނަްށ ނުވިސްޭނ މީހުންނެވެ. )އެީއ އިންސާނުންަނށް ވާޭނ އެންެމ ދެަރ ތިންސިފައެވެ. ކަންފަތަށް އަުޑ 

މިތިން ކަންތަްއ ހުިރ މީހަީކ ދެްނ ެއއްެވްސ  –އަިދ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ ނުއިވޭ އަނގައިްނ ބަސްނުބުނެޭވ 
އަކުން ފައިދާެއްއ  حسّނުވާ މީހުންެގ މިސާލެވެ. އެމީހަީކ އެއްެވސް  تبعއަށް  حقّބޭނުމެއްނެތް މީހެކެވެ.( )އެީއ 

 ނުކުރާމީހެކެވެ.( 

އެމީހުންގެ ކިބައިަގއި ެއއްވެސް ހެޔޮކަމެްއ ވާކަމުަގއި ދެކެވޮޑިގެންނެވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުންެވްސ  تعالى الّله (23)

އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ިއއްވެީވހެވެ. އަިދ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އިއްެވވިނަމަވެސް ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ 
 ގަެއވެ.  حالވެ ގެންާވ އެނބުރި ފުަރގަސްދިނީހެވެ. އެމީހުން އެނުބރި ނުިކޔަމަންތެރި 

ކަމަކަށް / ނުވަަތ  حقّއެއްާވ ކަމަކަްށ ) حياةކަލޭމެންނަްށ  !އޭ އީމާންެވގެންާވ މީސްތަކުންނޭވެ (24)

އާއަްށ  رسولއާއި  الّلهއާ ކަލޭމެނަށް އަމުުރކުރައްަވއިފިއްޔާ ަކލޭމެން  رسولއާއި  الّلهކިޔަމަންތެރިކަމަށް( 

މީހާޔާިއ އޭާނގެ ހިތާިއ ދެމެުދ  تعالى الّله( އަިދ ހަމަަކށަވަރުން !)ބަސްައހަިއ ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ 1ޖަވާބުދޭށެވެ

ިއރާދަކުަރްއވައިފިއްާޔ ހިތުގެެތރެއަށް އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ ވަނަނުީދ  الّلهހުރަސްުކރައްވަެއވެ. ހިފަަހއްޓަވަެއވެ. އެބަހީ: 

 އަށެވެ.  حضرةކުެރވޭުހށީ ހަމަ ެއކަލާނެގ  محشرމެން ހިފަހައްޓަަވއެވެ.( އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭ

َنـةކޮްށ ކަލޭމެންުކރެ އަިނޔާވެރިންނަްށ ނުޖެޭހނޭ  خاصّ ހަމައެކަނި (25) އަކާއިމެދު ކަލޭމެްނ ބިރުވެިތވާށެވެ.  ِفتـْ

އެކަލާނެގ  އާއި الّلهއެއް އަނިާޔވެރިންނަށާއި އަދި އެހެން ީމުހންނަށްވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. އެއީ  فتنة)އެބަހީ: އެ 

ނަހީނުޮކށްފިނަމަ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުުރ ނުކޮށްފިނަމަ ޖެހިާދޭނ  ُمْنَكَراتއާގެ އަުމރުފުޅުތަކަށް އިޖާބަނުދީފިނަމަ  رسول

 ފަދަ ވަންތަވެ ވޮޑި ގަދަ عقوبـةއީ  الّلهއެކެވެ. ހަލާކެކެވެ. އެކަމުަގއި އެންމެންވެސް ަހލާކުވެާދނެއެވެ.( އަދި  فتنـة

 !ގެންވާ ަކލާނގެކަން ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ެއަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވ!       = .ުކަލޭމެން ދާދި ޢަދަދު މަދުކޮށް ތިބިއިރ 

          = .ިބިމުގަިއ ނިކަމެތިެވގެންާވ ަބޔަކުކަމުގައ     =.ެކަލޭމެްނ ބިުރގަނ  

        = )ެމީސްަތކުން ަކލޭމެން ޖަަހއިެގންފާނެކަމުގެ. )މަރައިފާނޭ ކަމުގ     = 

 ފަހެ ދެން އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް )ަސލާމަތުގެ( ތަެނއް ދެްއިވއެވެ.       = نصرއަދި އެަކލާނެގ 

 ދެއްވަިއ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ގަދަުކރެއްިވއެވެ.        =  حاللއަިދ އެަކލާނެގ ރަނގަުޅ 

 ތަކެތިން ކަލޭމެނަށް ރިޒުޤުދެއްިވއެވެ.       =  ްކުރޭތޯ. شكرކަލޭމެނ       

   =  ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانެއ!        =  ތެިރ ނުވާެށވެ. خيانةއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ!  

   =  އާއަށާއި. رسولއަިދ        =  ްخيانةއަިދ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ އަމާނާތްތަކަށ 

   1ތެރިނުވާށެވެ.    =  ޭحالކަލޭމެން ދެނެތިބ .      =  .ެ1އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ 

         =   .ީކަލޭމެްނގެ މުދަާލ ަކޭލމެންގެ ދަރިްނ ވާކަްނ ކަށަަވރ     = َنـة  ِفتـْ

 (1)ދަންނައެވެ تعالى الّلهައދި ހަމަކަށަަވރުްނ  =   ެއއްކަމުގަެއވެ. إمتحانއެއްކަމުގަެއވެ.   

      =  ެގައެވެ.  حضرةބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަވަީނ ހަމައެަކލާނގ          =  ޭއ

   !އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ.   =  ެވރިވެއްޖެްއޔާ. تقوىއަށް  الّلهކަލޭމެްނ           

 ވަކިކޮްށ އެނގޭޭނ އެއްެޗއް ލައްވާެނއެވެ.( بَاِطلُާއ  حقّއެްއ ލައްވާނެެއވެ. ) فـُْرَقانއެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ  =

      = .ެއަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ފުއްސަވާނެއެވ    =  ކަލޭމެްނެގ

  ކުށްތައް.     =  )ްއަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަްށ ފުއްސަވާނެތެވެ. )ަކލޭމެންގެ ފާފަތައ    
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

      =  ިަވންތަކަމުގެ ެވރި ކަލާނެގއެވެ.  فضلީއ ބޮޑުވެގެްނވާ  الّلهއަދ         = 

    ދުކަޭލގެފާނާއި މެުދ ާރވާ ހެދިހިނއަދި   = ( مّكـةކާފަރުީވ މީހުްނ )ްގެ ކާފަރުނ    = 

  ކަލޭގެފާނު ބަންދުކޮްށ ހިފެެހއްޓުމަށް.     =  ުކުރުމަށްޓަކައި. قتلނުވަތަ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނ   

     =  .ިނުވަތަ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު )ރަށުން( ެނރުމަށްޓަކައ    =  އެމީހުން ނުބައި ރާާވ

 މަކަރު ހަަދއެވެ.    =  ވެްސ ރާާވ މަަކރުހައްދަަވއެވެ. الّلهއަިދ         = 

 އީ އެންެމރަނގަޅަށް މަަކރު ަހއްދަވާ ކަލާނގެެއވެ.  الّلهއަދި 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

މަދުބަޔަކުކަމުަގއިވީކަްނ  عددގެ( ބިމުގަިއ ނުހަނު ިނކަމެތިކޮށް އަދި  مّكـة( ކަލޭމެްނ )1ންނޭވެ مؤمن )އޭ (26)
އަދި އެހެނިހެން މީހުން ައއިސް ކަލޭމެްނ ޖަހައިގަނެފާނެކަމާމެދު )މަރައިފާނެކަމާމެދު( ކަލޭމެްނ  !ހަނދާންކުރާށެވެ

ގަިއ ވަނިކޮްށ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ސަލާމަތުްނ އަމާންކަމާއެުކ ތިބެވޭެނ  حال)އެ  –ބިރުވެތިވަމުެއވެ. 
ދެއްަވއި ގަދަކަންދެއްވިެއވެ.  نصرގެ ކަލޭމެނަށް އެވެ.( އަިދ ެއކަލާނ حرمގެ  مّكةއެވެ.  حرمވަޒަންދެއްވިއެވެ. )ެއއީ 

ތަކެތީެގ ރިޒުުޤ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ެދއްވިއެވެ. މިުހރިހާކަމަީކވެސް ކަލޭމެން ެއކަލާނެގއަްށ  حاللއަދި ރަނގަޅު 
 رسولއަާށއި  الّلهކަލޭމެން  حالަކލޭމެންނަށް އެނގިތިބޭ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ  (27)ކުރޭތޯއެވެ.  شكر

ކަލޭމެްނ  އަދި  (28) !ތެރިނުވާެށވެ خيانةއަިދ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ އަމާނާތްތަކަށް  !ތެރިނުވާށެވެ خيانةއާއަށް 
 1ދަންނައެވެ الّلهއެކެވެ. އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ  إمتحانހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންެގ މުދަލާިއ ދަރީންނަީކ  !ދަންނާށެވެ

 تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ  !ެވއްޖެ ީމހުންނޭވެ إيمان އޭ  (29)ގައެވެ.  حضرةބޮޑުވެގެންވާ ަދރުމަވަީނ އެަކލާނެގ 

 باطلއާިއ  حقّވަިކކުރެވޭެނ ެއއްޗެްއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ލަްއވާނެއެވެ.  باطلއާިއ  حقّވެރިވެއްެޖއްާޔ 

ދެއްވައި އެމީހުްނ  نصرތެރިންގެމައްޗަށް ަކލޭމެނަށް  عدواةވަކިކުެރވޭނެގޮތެއް ަލއްވާނެެއވެ. )އެއީ ކަލޭމެންގެ 
ބަލިކުރެްއވުމެވެ.( އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެންގެ ކުށްަތއް ފިއްަލވާހުއްޓެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް )ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ( 

 ކަލާނެގއެވެ. ، ވަންތަކަމުގެ ވެރި فضل ،އީ ބޮޑުެވގެންވާ މާތްަކމުގެ ވެިރ  الّلهއެކަލާނެގ ފުއްސަާވހުއްޓެވެ. އަިދ 

 قتلެގ ކާފަރުން( ކަޭލގެފާނު ހިފާ ަހއްޔަރުުކރުމަށް ުނވަތަ ަކލޭގެފާުނ  مّكةއަދި ކާފަރުްނގެމީހުން )އެބަހީ:  (31)

ރާާވ މަކަރުތަްއ ހެދިހިނުދ  ކުރުމަށް ނުވަތަ ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުންގެ ރަށުން ނެރުަމށް އެމީހުން ގޮތްތައް 
  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

މަށާިއ ްއވުވެސް މަަކރު ހައްދަާވ ގޮތްތަްއ ރާްއވަވަެއވެ. )އެއީ އެީމހުން ނާކާމިޔާބު ކުރެ الّلهއަދި  
ާރއްވަާވ ީއ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ މޮޅަށް މަަކުރ ހައްދަާވ ގޮްތ  الّلهކަލޭގެފާނަށް ކާމިޔާބު ވުމަށެވެ.( އަިދ 

 ކަލާނގެއެވެ.
 َخهقُ  ކިހިނެްއކަމެއް ެއއީ. އެކަށީގެންވާގޮތަށެވެ ޒާުތފުޅާއި ُيقَدَّسُ  އެަކލާނގެ  މަކަރުހައްަދވާނީ للّا . ދަންނައެވެ* 

 .ތަކުންނަކަށްނޭގޭނެއެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ާއަދި އެމީހުންގެ މައްޗަްށ ކިޔެިވއްޖެއްޔ     = .ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައ  

    = ).ެއެމީހުްނ ބުންެޏވެ. )އެީމހުން ބުނާނެެއވ      = .ެހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން އަހައިފީމެވ 

       =  ).ެއަުހރެމެން އެދޭނަމަ ހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމެން ބުނެފީހެވެ. )ކިަޔއިފީހެވ      = 

  އެއް.(  قرآنމިފަދަ އެއްޗެއް )މިކަޭލގެފާނު އެވިދާޅުވާކަަހލަ    =  .ެމިނުވެއެވ     

    = .ީއިސްވެދިަޔ މީހުންެގ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ އަސްލެްއ ވަސްެލއްނެތް ާވހަކަތަކެްއ ކަމުގައިމެުނވ 

     = ( ްބުނިިހނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشركގެ  يعنى:مّكةއަދި އެމީހުނ )ްނ!    =  ްއެމީހުނ(

1  ެއވެ الّلهދެންނެވިއެވެ.( ޭއ މަތިވެިރ      =  :ީގެފާނަށް ާބވައިެލްއިވ  محّمدމީތިވަްނޏާ )އެބަހ

 ތަކެތިވަންޏާ(         =  ެނޑައެޅިގެން އިބަރަސްކަލާނގ  ކަމުގައި.  حقّންވާ  حضرةއެއީ ކަ

      = ެފަެހ އަޅަމެންގެ މަްއޗަށް ެވއްސަވާނދޭވ!          =  .ްއުޑުން ިހލަތަކެއ 

      = .ެނުވަތަ އަޅަމެންނަށް ގެންނަވާނދޭވ!       =   ިއެއް.  عذابވޭންދެނިވ   

        =  ދެއްވާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުެވއެވެ. عذابީއ އެމީހުންނަްށ  الّلهއަިދ     

 . )އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ ވަނިކޮށް( حالކަޭލގެފާނު އެީމހުންގެތެޭރގައިާވ  =          =  އަިދ

  ދެއްވާޭނ ަކލަކުކަުމގަިއ ނުވެެއެވ.  عذابީއ އެމީހުންނަްށ  الّله     =  އެމީހުްނ ފާަފ

 .  حالފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވާ      =  .ެއަދި އެމީހުންނަކަށް ނުވެއެވ      =  الّله 

 އެވެ.( حقّދެއްވުްނ  عذاب الّلهނުދެްއވަންވީގޮތެއް. )އެބަހީ: އެމީހުންނަށް  عذابއެމީހުންނަށް       

 އަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮްށ ހަދަނީެއވެ. ބަންދުކުރަީނއެވެ.  =         =ُالَحَرام ން.  َمْسِجُد

  (އެތަނަށް މީހުން އަޔަނުދީ.)          =  ެން ކަމުގައި އެމީހުްނ  وِلي އަދި އެކަލާނގ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

  ނުވެއެވެ.   =  ެން ކަމުގަިއ ުނވެއެވެ.  وِلىއެކަލާނގ      ވެރިްނ މެނުވީ.  تقوى 

      =  .ްއަިދ އެކަމަުކ މީސްތަކުންކުެރ ިގނަމީހުނ     =    އެމީހުންނަކަްށ

  ނޭނގެއެވެ.         = .ެއަިދ އެމީހުންެގ ނަމާދު ުނވެއެވ      =   ގެފުޅުެގ

  ކައިރިަގއި.        =   .ީތުނބުން ުފމުމާއި އަތްތިލަބަޑިޖެހުންކަމުަގއި މެނުވ     

  =  ް1ގެރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ عذابފަހެ ކަލޭމެނ           =   ކަލޭެމްނ

 ކާފަރުވާކަމުެގ ސަބަބުން.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އަހުރެމެން . ބުނާނެއެވެ އެމީހުން ކިެޔވިއްޖެއްޔާ މަްއޗަށް އެީމހުންގެ ާއޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި (31)
 ައހުރެމެންވެސް  އެއްޗެތި އެބާވަތުގެ ބޭނުންނަމަ ައހުރެމެން  އަދި. އަހައިފީމެވެ( އެްއޗެތި ތިޔަބާވަތުގެ)

އެްއ ވަްސލެއްނެްތ  أصلއަކީ( ހަަމ އިްސވެދިަޔ މީސްތަކުންެގ  قرآن: އެަބހީ) ތިޔަތަެކއްޗަކީ  އަދި . ކިޔައިފާނަމެވެ
 ވާހަކަތަކެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ. 

)އެމީހުން ދެންނެވިއެެވ.  !ން ދެންނެިވހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشركެގ مّكةއަދި އެމީހުްނ އެަބހީ:  (32)
ން  حضرةގެފާނުންގެމަްއޗަށް ބާަވިއލައްވާ( މިތަެކއްޗަީކ އިބަރަްސކަލާނެގ  محّمد) 1އެވެ الّلهއޭ މަތިވެިރ 
ނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ އަޅަމެނަށް  !އެއްޗެއްކަމަށްވަންާޏ އަޅަމެންގެ މައްޗަްށ އުޑުން ހިލަތަކެްއ ވެްއސަވާނދޭވެ حقّކަ

 ދެއްވާނދޭވެ!  عذابވޭންދެނިވި 

( ކަލޭގެފާނުން އެީމހުންގެ ތެޭރގައި ވަނިކޮްށ 1އެވެ رسولالّلهޭއ  ކުރައްވައެވެ. وحى الّلهއަކަށް  جواب)އޭގެ  (33)
ވޮޑިގެން ނުެވއެވެ. އަދި އެީމހުން ފާފަފުއްެސވުމަްށ  الّلهއެްއ ފޮނުއްވާެނކަލަުކ ކަމުަގއި  عذابއެމީހުންެގ މައްޗަްށ 

ންަންށ  مشركެގ  مّكةވޮޑިގެން ުނވެއެވެ. )ަފހެ  الّلهދެްއވުމަށް  عذابުކރާކަމުގަިއވާހިނދު އެމީހުންނަށް  دعاءއެދި 
 رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمއެްއ ލިިބ މަރުެވގެންދިޔަ ބަޔަކު މަރުެވގެންދިޔައީ  عذابހަނގުރާމައިގަިއ އެހާބޮޑު  بدر

 ކުރެއްވުމަށްފަުހގަެއވެ. ( هجرةއަްށ  مدينةއެރަށުން ނުކުމެވަޑަިއގެން 

ْالَحَرامނުދެއްވަްނވީ ކީއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަީކ  عذاب الّلهފަހެ އެމީހުންނަްށ  (34) އަްށ އަޅުކަމަްށ  َمْسِجُد
ން  َوِلي ން ކަމުގައި ނުެވއެވެ. އެަކލާނގެ  وِلي ދާމީހުން ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާ ބައެެކވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ެއަކލާނގެ 

 އެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކަށް ެއގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ވާނެވެރިންމެނުީވ ނު تقوىކަމުގައި 

އަދި ގެފުޅުެގ ކައިީރގަިއ އެމީހުންުކރާ ނަމާދަީކ ތުނބުްނ ފުމުމާއި އަތްިތލަބަޑިޖެހުންކަމުގަިއ މެނުީވ  (35)
ލޭމެން ކާފަރުީވ ކަމަށްޓަކައި ކަލޭެމްނ ނުވެއެވެ. )އަދި ބަުދރު ހަނުގރާމައިެގ ދުވަުހ އެމީހުންނަށް ެއންގެވުނެވެ.( ކަ

 އައުމަްށ އެދިފައެވެ.( عذابގެ ރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ. )އެމީހުންވަީނ ބައްތިރީްސވަނަ އާޔަތުގައިާވ ފަދައިން  عذاب
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ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =   ްކާފަުރީވ މީސްތަުކން.ހަމަކަށަވަރުނ          =  އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ

 މުދާތައް ހޭދަކުެރއެވެ. އަދި ހޭދަކުރާނެެއވެ.           =  ގެ މަގު ބަންދުުކރުމަްށ  الّله

 )އިސްލާމްދީނަށް މީހުްނ ވަނަނުދިނުމަށް(     =   ަފހެ ިނކަންހުެރ އެީމހުން އެމުދާތަްއ

   ހޭދަކުރާނެއެވެ.     =  .ެދެން އެމުދާތައް ނުވަތަ އެކަންތައް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވާނެއެވ 

   = .ްހިތާމަޔަކަށ      = .ެދެން އެމީހުން ބަިލވާނެއެވ    =   އަިދ

  ކާފަރުވީ މީސްތަކުން.           =  .ެނަަރކަޔަށް ެއއްކުެރވޭނެއެވ       = 

 ަވކިކުެރއްވުމަށެވެ. تعالى الّلهއެއީ        =   ރަނގަޅު އެްއޗެހީގެެތރެއިން ނުަބއި ެއއްޗެިހ

 )ބާއްޖަވެރިންެގ ތެރެއިން އަބާއްޖަެވރިން(      =  ެމަށެވެ. / އްވުއަދި އެަކލާނގެ ނުަބއިތަކެތި ލ

.         = .ްއޭގެ އެއްބަެއއް އަނެއްަބއެއްގެ މައްޗަށ        =  ިއަދ

 އެހުރިާހއެއްެޗއް ބޮޑުފުނިަވރަކަށް ވުމަށެވެ.       =   ދެްނ އެބޮުޑ ފުނިވަުރ އެަކލާނެގ

  ނަރަކައަށް ެލއްވުމަށެވެ.          =  ކަނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ ގެއްިލ

 ހަލާކުެވގެންވާ މީހުންެނވެ.     =    ޭالّله)އ ( ކަލޭގެފާނު ކާަފރުންނަްށ !އެވެ رسول

  ވިދާޅުވާށެވެ.   = .ާއެީމހުން )އެތިބިގޮތުްނ ެއކާފަރުކަމުން( ހުއްޓަިއލައިފިއްޔ     = 

 އެމީހުންނަށް ފުއްސެޭވހުއްޓެވެ.       = )ައިސްެވދިޔަ ތަކެތި. )އިސްވެދިަޔ ފާފ       = 

 އަދި އެމީހުން ައލުންވެސް )އެކާފަރުކަމަށް( އިޢާދަވަންޏާ.     = .ެހަމަކަަށވަރުން ވޭިތވެހިނަގއްޖެއެވ  

        =  ަހަނގުރާމަިއގަިއ  َبْدرُއިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ ގޮތްތައް / މަގުތައް. )ނުވަތ

 ހަލާކުިވ ކާފަރުންެގ ގޮތްތައް(       =  .ެއަދި ކަލޭމެން އެމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުަރއްވާށެވ!      

      =  ްއެްއ ނެތިއްޖައުމަށްދާންދެން. شركއެްއވެސްކަަހލަ ފިތުނައެްއ އެބަހީ: އެްއވެސ    

     =  ިވެއްޖައުމަށްދާންދެން.  خالصއަށް  الّله  طَاَعةއަދި މުޅި ދީްނ އެބަހީ: އެީކއެކަށް އަޅުކަމާއ

     =  :ނުކޮށް ހުއްޓަިއލައިފިއްޔާ( شركފަހެ އެީމހުން ހުްއޓައިފިއްޔާ )އެބަީހ    = 

 އީ. تعالى الّلهފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ         =  އެމީހުންކުާރ ކަންތައްަތކަްށ

 ބައްލަވާވޮޑިގެްނގެއެވެ.      =  .ާފަހެ އެމީހުްނ އެނބުިރ ފުރަގަސްދީފިްއޔ     =   ަފެހ

    !ން( ދަންނާށެވެ مؤمنކަލޭމެން )   =  ްކަލޭމެންގެ ަސހަޯރވެރިާޔއެވެ.އީ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ  

                                     

                                        

                              

                                  

                   



                      
 

5 8 1   

މާނަ  ގެ األنفالسورة  

 

ފޮތް  ނުވ ވ ނަ 

      = .ެއެއީ އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވާ ސަހަޯރވެިރޔާއެވެ. އެހީެތރިޔާއެވ        = 
 ެވރިޔާެއވެ.  نصرއަދި އެންމެރަނގަޅުެވގެންވާ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެ މަގުބަންދުުކރުަމށްޓަކައި މުދާތައް ހޭދަުކރެއެވެ. އަދި މުާދ  الّله މީސްތަކުން ކާަފރުވީ ހަމަކަށަވަރުން (36)

ހޭދަކުރާނެއެވެ. ދެން އެކަްނވާނީ އެީމހުންގެ މަްއޗަށް ހިތާމައެއް ކަމުަގއެވެ. ދެްނ އެމީހުން ެދރަވާނެެއވެ. ައިދ 
އެއީ )އެބަހީ: އެމީހުން ނަރަަކއަށް އެލަްއވަނީ(  (37). ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަަކއަށް އެއްުކރެވޭނެެއވެ

ބާއްޖަެވރިންގެތެެރއިން އަާބްއޖަވެރިން ަވކިކުެރއްވުމަށެވެ. ދެްނ އެުހރިާހ ނުބަިއ  –ރަނގަޅުގެތެރެއިްނ ނުބަިއ 
ދެން އެަކލާނެގ އެކަލާނގެ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުަރއްވައި އެކަތިމައްޗަށް އަނެަކތިލައްވާ ބޮޑުފުނިވަަރކަށް ހައްދަަވއި 

ނޑައެޅިގެން ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ މީހުންނެވެ.   އެފުނިވަރު ަނރަކައަްށ ލަްއވާނެތެވެ. އެމީހުްނ އެީއ ކަ
 ( .ެدينގެ މަގުބަންދުކުރުމަށް  الّلهދަންނައެވ ން ހަލާކުކުރުމަށް ކާފަރުން މުދާ ހޭދަުކރުަމީކ  مسلمއާއި  إسالم

އެއީ އެީމހުންގެ ކަެމކެވެ. އަބަދުވެްސ އެމީހުްނ އެކަްނ ކުރާނެެއވެ. އަދި ކުރިޔަްށ އޮތްތާވެްސ އެމީހުްނ 
ގެ މޮުޅ  ترّقىގެ ކާފަރުންެނވެ. މިހާރު  مّكةކޮށް އެބަ އެނގެއެވެ. އޭރު  صريحއެކަންކުރާނެކަމަށް ާއޔަތުން 

އަދި އެޑިޔުކޭޝަންެގ  –ކުނިސެފް  –ޔުނިސެފް  –ވެ. ރީތި ނަންނަމުގައެވެ. ސޭވްދަ ިޗލްޑްރަން ކާފަރުންނެ
ތަކާއި ބޯޑުތަާކިއ  جماعةތަކާއި  جمعيـةއެކިއެކި ނަންނަމުގަިއ އޭބީސީޑީގެ ހުރިާހ އަުކރެއްގެ ނަމުަގއި ޒާތްޒާތުގެ 

އަކަށް ެއހީއެއްވުަމކީ ބުޅާ މީދަލަށް އެހީވުްނ  إسالمކު ހަދައި އެކިނަންނަމުަގއި ެއހީތައް މިޮއއް ފައިބަނީެއވެ. ކާފަރަ 

 ނޫންބާވައެވެ.                     ީގެ ކީރިިތ ބަސްފުޅެވެ.  وحىމިއ- 

ެވވަޑައިގެންފުމަށްދާނދެން އެމީހުްނ  تبعާއއި ަކލޭގެފާނު  دينއަުކވިޔަްސ އެމީހުންެގ  نصارىއަކުވިޔަސް އަދި  يهودى
ދުވަހަުކ ނުރުހޭނެެއވެ. މިއެވެ. އެީމހުން ނުުރހޭ އެންމެންނަކީ މިާހުރެގ  –ކަލޭގެފާނަކަށް ުނރުހޭނެެއވެ. 

ނޑު ިވޔައިެގ ިހސާބުން ަބލާިއރު އެމީހުން ުނރުޭހ މީހުންނަީކ  ންނެވެ. އެީއ  مسلمޓެރަރިސްޓުންނެވެ. ތިންމައިގަ
އެ އަންގަވަނީއެވެ. ނުުރޭހ  الّلهވީމީހުންކަމުގައި  تبعސްޓުންނެވެ. ރުހޭީމހުންނަކީ އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޓެަރރި

 މިކަންކަމަށް ވިސްނެވުންހުއްެޓވެ.( ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ُمستحيلބަޔަކަށް އެހީެއއް މަދަދެއްވުމަކީ 
الّله)އޭ  ކުރެއްިވއެވެ.وحى هللا (38) އެމީހުްނ އެތިިބގޮްތ  !ކަޭލެގފާނު ކާފަރުންނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ( !އެވެ رسول

ެވ ކާަފރުކަމުން( ހުްއޓައިލައިފީއްާޔ އެީމހުންގެ ަފރާތުން ކުީރ އިސްވެދިަޔ  إيمانއާއަްށ  رسولއަށާިއ  الّلهދޫކޮށް )
ތަކުގައި ތިިބ  أّمـةޔަ ފާފަ ފުއްސެވޭނެއެވެ. އަދި އެގޮތް ދޫނުކޮށް އެކާފަރުކަންމަީތ ދެމިތިބޭކަމަށްވަންޏާ އިސްވެދި

ހަނގުރާމައިަގއި މަރުވެިދޔަ ކާފަރުންނަށް ކަންވީގޮތަށް ކަލޭމެނަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.  َبْدرُކާފަރުންނަށްވީގޮތް )ނުވަަތ 
 ކަންތައް ގެންދަވާގޮެތވެ.( الّلو)އެއީ 

 خالصއަށް  الّلوއެއްނެތި އަޅުކަމާިއ ިކޔަމަންތެރިކަން ހަމަެއކަނި  يعىن: شرك ފިތުނައެއް  އެްއވެސް އަދި (39)

ނުކޮށް / ައިދ  شركވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަޭލގެފާނު އެކާަފރުންނާއި ހަނގުރާމަުކރައްވާށެވެ. ަފހެ، އެމީހުްނ 
އީ  الّلوހަމަކަށަަވރުން  އަށް އެކަން ވަންހަނާ ނުވާނެއެވެ.( އެހެނީ الّلوއެނުކިޔަމަންތެރިކަމުން ހުއްަޓއިލައިިފއްޔާ )

އަދި އެމީހުން އެކަމުްނ  (41)އެމީހުންކުރާ ކަންަތއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ބަްއލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެެއވެ. 
އެމީުހންނަށް ގޮާވލައްާވ ކަންތައްަތކުން އެީމހުން އެނުބިރ  رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلمފުރަގަސްދީފިއްާޔ )އެބަހި: 

އެއީ ަކލޭމެންގެ ަސހަރޯެވރިޔާެއވެ.  الّلو( ދަންނާށެވެ. ަހމަކަށަވަރުން مؤمنހެ ކަލޭމެން )ފުރަގަސްދީފިއްޔާ( ފަ 
 ވެރިާޔއެވެ. نصرއެހީތެރިާޔއެވެ. އެީއ އެންމެރަނގަޅު ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ. އަދި ެއންމެރަނގަޅު 
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ( ދަންނާށެވެ. مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ )ްނ         =   ކުިރ  َغنيمةކަލޭމެްނ  ަހަމަކަށަވުރނ

 އެއްޗެއް.     = .ްތަކެތީެގ ތެރެއިނ        =  ހަމަކަަށވަރުްނ އޭެގ ފަސްބައިކުޅަ ެއއްަބިއ

  އަށެވެ. الّلهއެއީ    =  ިއާ އަށާއި. رسولއަދ      =   އަިދ ގާތްތިމާެގ މީހުންނަާށިއ

 ެއވެ.(ވެވަްނހަ َهاِشمُގެ ގާތްތިމާގެ ީމހުންނެވެ. އޭެގތެރެއިން  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلم)            

 ންނަށާއި. ِمْسِكينންނަށާއި  يَِتيمُއަދި  =      = .ިދަުތރުވެރިންނަށާއ         = 

  ވާކަމުަގއިވަންޏާ. إيمانއަށް  الّلهކަލޭމެން              =  ްއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަޅާެގ މައްޗަށ 

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ބާވަިއލެއްިވ ތަކެއްޗަާށއި.       = ُވަކިކުާރ  بَاطلއާއި  حقّގެ ދުވަހު. ) فـُْرَقان

 ދުވަހު(          =  جماعةން  مشركެގ  مّكةއާިއ  جماعةންެގ  مؤمنބައްދަުލވީދުަވހު ) جماعةެދ 

 އާއި(          =   ިއީ ުހރިހާކަމެްއގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަްނަތ  تعالى الّلهއަދ

 ކަލާނގެއެވެ.       ( ްވީހިނދު. مؤمنކަލޭމެނ )ްނ            = ( ެمدينةއުސްތަނުގ  )ިއާއ

 ގާތްކޮޅުގައި.   =  مّكةއަދި އެމީހުްނ  ން. مشركގެ  يعنى:       = ( ެمدينةއުސްތަނުގ 

  އާއި( ުދރުކޮޅުގައި(   = ( ިأبوسفيانއަދ  )ެިވޔަފާރި ގާފިލާ.ގ        =  ަކލޭމެްނެގ

 ތިރީގައި )އެބަހީ: އަިތރިމަތީފަރާތު ިތރީމަގުގައި(    =  ކުރިނަމަ.  وعدއަދި ަކލޭމެންގެ މެދުގަިއ 

     =  ްވީހެވެ. ދެބަސްވީހެވެ.  إختالفހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނ     = .ުނޑައެޅޭ ވަގުތާއިމެދ   ކަ

   =   ަބއްދަލުުކެރއްވީ( لشكرއަިދ ެއހެންނަމަވެސް، )ެދ           =  ކަމެްއ  الّلهއެީއ

 ނިޔާކުރައްަވއި ނިންެމވުމަށެވެ.     = ( ވެނިމިފައިވާ. تقديرއެކަމެްއ އެކަލާނެގ )ިގައ 

      = .ެހަލާުކވާމީހަުކ ހަާލކުވުމަށެވ     = ން. )އެކަން އެނގުމަށްފަުހ(  دليلއާިއ  حّجة

         = .ެއަދި ިދރިުހރިމީހަުކ ދިރިުހރުަމށެވ     = ން. )އެކަްނ  دليلއާއި  حّجة

 އެނގުމަށްފަހު(        ްއީ. الّلهއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ       =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.        =   ިކަލޭގެފާނަށް އެމީހުްނ  تعالى الّلهއަދ

 ދެއްކެވިހިނދު.     =  )ިކަޭލގެފާނުންގެ ައވަާހރަފުޅުގައި )ހުވަފެުނގައ     = ( ްلشكرމަދުކޮށ 

 ގައި މީހުން މަދުކޮށް(      =  އަދި އެމީހުން ގިނަކަމުގައި އެކަލާނގެ ކަޭލގެފާނަްށ
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 ދެއްކެވިނަމަ.     = .ެހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެން ަބލިކަށިެވ ފޭލިެވއްޖައީހެވ       =  އަިދ

  އުފެދުނީހެވެ. خالفހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެން ދެބަްސވެ   = .ިކަންތަކުގައ          = 

 )އެކަމުން( ަސލާމަތްކުެރއްވީެއވެ. الّلهއަދި އެހެންނަމަވެްސ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.    =  ހިތްތަކުަގއި ވާހާތަކެިތ )ހިތްތަކުެގ އަޑީަގއިވާާހ

 .ތަކެތި(

    މާނެ  ِإْجَمـاِلى 
ކުިރ  حاصلމުދަލުގެ ގޮތުން  غنيمةހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން  1( ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ!ންނޭވެ مؤمن)އޭ   (41)

އާގެ( ގާތްތިމާެގ  رسولއާއަށާިއ ) رسولއަށާިއ  الّلهކޮންމެ އެްއޗެްއ އެެއއްޗެްއގެ ފަސްަބއިކުޅަ އެއްބައިވަީނ 
ވެގެްނާވ  إيمانއަށް  الّلهންނަށާއި އަިދ ދަރުުތވެރިންނަށެވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ  ِمْسِكين -ންނަށާއި  يتيم -މީހުންނަށާއި 

ބައްދަލުީވ  لشكرވަކިކުރާ ދުވަުހ އެދުަވހަކީ ެދ  باطلއާިއ  حقّދުވަހު އެބަހީ: ގެ فرقانކަމުގައިވަންާޏއެވެ. އަިދ 
وسّلمދުވަހެވެ. ) عليه الّله صّلى ންގެ ކާަފުރ  قريشެގ  مّكةއާިއ  لشكرންގެ  أصحابއާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  محّمد

 باطلއެީއ  باطلކަމުގަިއ  حقّެއއީ  حقّަގއި ބައްަދލުކޮށް  ميدانއެެވ ކިޭޔ  َبْدرُ لشكرއެވެ. އެެދ  لشكرއާއި ެދ  لشكر

ލިބުނީެއވެ.( އެުދވަުހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  نصرންނަށް  مؤمنކަމުގައިެވ ފައުޅުވެގެްނ ދިަޔއީއެވެ. ކާފަރުްނ ބަިލެވ 
وسّلمއަޅާގެމައްޗަްށ ) عليه الّله صّلى  إيمانޗަްށ ގެމައްޗަށް( ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ ތަކެއް محّمد

ީއ ކޮންމެކަމެްއެގ މައްޗަްށ  الّلهއަިދ  !މުދަލާމެުދ މިއެންގެިވގޮތަށް ަކންތައް ުކރާށެވެ غنيمةވެގެންވާކަމުަގއި ވަންާޏ 
 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. 

އާއި ގާތްކޮޅުގެ(  مدينةހަނގުރާމަ ހިނގިތާެގ  َبْدرُއާިއ ގާތްކޮޅުަގއި )އެަބހީ:  مدينةން  مؤمنއަދި ކަލޭމެން  (42)
އާއި ދުރުކޮޅުގައި އަިދ  مدينةއެތާނގެ  لشكرންގެ  قريشގެ  مّكةއެބަހީ:  –އުސްތާނގައިީވހިނދު އަދި އެމީހުން 

( އަދި ކަލޭމެންެގ މެދުަގިއ 1ށެވެއްވާކުރަފުޅުގެ( ގާފިލާ އަިތރިމަތީފަރާތު ިތރީމަގުގަިއވީހިނދު )ހަނދުމަ أبوسفيان)
ނޑައެޅި ބައްަދލުވުމަ لشكر)ދެ  ކުރިަނަމ  َوْعدُވެގެްނ އޮތުމަްށ ދެފަރާްތ  عّينށް( ވަކިަވގުތެްއ އަިދ ވަކިތަެނއް ކަ

ވީހެވެ. އަދި އެހެންނަމަވެސް )ެދ  إختالفހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަާކއި އެތަނަާކއިމެދު ކަލޭމެންެގ މެދުގަިއ ދެބަސްވެ 
ނޑައެޅި ވާންއޮތްކަމެއް ނިންމަާވ  تقديرގެ  هاللّގައި ބައްދަލުވެ ހަނގުރާމަެވވުނީ( އެީއ  ميدانއެ  لشكر ގައި ކަ

އާއިއެކު ަހލާކުވުމަށެވެ. އަދި ިދރިހުންނާނެމީހަކުވެްސ  دليلއާއި  حّجةހިންގެވުމަށެވެ. އެއީ ަހލާކުވާ ީމހަކުވެސް 
ސާބިުތެވ  އާިއއެުކ ދިރިުހރުމަށެވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެ ީމހަކުވެްސ އެމީހަުކގެ ކަންތަްއ ރަނގަޅަށް  دليلއާއި  حّجة

އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަދި ދެެނވޮޑިގެްނާވ  الّلهއެއް ނޯންނާނެގޮތުންނެވެ.( އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  عذرއެނގުމަށްފަހު 
 ކަލާނގެއެވެ. 

ކަޭލގެފާނުންެގ  – لشكرންގެ ކާފަރު  قريش -އެބަހީ  –ކަލޭގެފާނަށް އެމީހުން  تعالى الّلهއަދި  (43)
ންގެ ހިތްތައް ގަދަވެ ހަނގުރާމައަްށ  مؤمنހުވަފެންފުޅުގައި ދެއްެކވީ މަދުބަޔަކުކަުމގައެވެ. )އެއީ ަކޭލމެން 

ންނާ ދިމާކުރުމުގެ ބާެރއްގެ ގޮތުންނެވެ.( އަދި އެމީހުން އެއީ ގިނަަބއެއްެގ ގޮތުގަިއ ކަޭލގެފާނަްށ  عدو ހިތްވަރުގަަދވެ 
ކަލާނެގ ދެއްެކވިނަމަ ަކލޭމެން މުޅިްނ ބަލިކަިށވެ ހިްތވަރުެދރަެވ ފޭލިެވއްޖައީހެވެ. އަިދ )ހުވަފެންފުޅުގައި( އެ

 الّلهހަނގުރާމަިއގެ ކަންތަުކގަިއ މުޅިން ދެބަސްެވ ވާހަކަަތއް ތަާފތުވެއްޖައީހެވެ. އެހެންނަމަވެްސ ެއހުރިާހ ކަމަކުްނ 

ހިތްތަކު އަޑީގައިާވ ކަންތައްަތއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންާވ  ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެއީ 
 ކަލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   ްއެީމހުން ދެއްެކވިހިނދު.އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށ         =  )ކަލޭމެން )އެމީހުންނާިއ

 ބައްދަލުވީހިނދު.         = .ިކަލޭމެންެގ ލޯަތަކށް މަދުބަޔަކުކަމުގައ          = 

  އަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކަްށ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން މަދުކަުމގައި ަދއްކަވައި.        =  ީކަމެްއ  الّلهއެއ

 އިރާދަކުަރއްވަިއ ނިންމެވުމަށެވެ.     =  ގަިއ ވެނިމިފައިވާ.  تقديرެއކަމެއް އެަކލާނެގ    

  =  ައަށެވެ. حضرةގެ  الّلهއަދި ހަމ        =  ްވެވުން ވަނީ.  رُُجوعَކަންތައްތައ    

     =   ޭ1ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއ        = ެނާ )ހަނގުރާމަވެރި ކާފަރު( ންކަލޭމ

 އެއް ބައްަދލުވެއްޖެްއޔާ. جماعة   = .ެަފހެ ަކލޭމެން ސާބިތުވާށެވ!        =  الّلهއަިދ ކަލޭމެްނ 

  ( !ހަނދާންުކރާށެވެ الّله) !ކުރާށެވެ ِذكرއަށް     =  .ްގިނަގިނައިނ         = 

 !އަށް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ. الّلهއަދި ކަލޭމެން   =     ނަށް ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތޯ.ންކަލޭމެ     

 އާއަށާއި.  رسولއަިދ އެަކލާނގެ  =      = ެ1އަިދ ކަލޭމެން ދެބަސްެވ ައރަިއރުން ުނވާށެވ       

 ފަހެ )ޭއރުން( ކަލޭމެން ަބލިވެ ެދރަވެދާނެެއވެ. =       = .ެއަދި ކަލޭމެންގެ ވަސްފިލައިދާެނއެވ 

    = .ެ1އަދި ކަލޭމެން ކެތްތެރިވާށެވ            =  ްވޮޑިގެންވަީނ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

 !އަދި ކަލޭމެން ނުވާށެވެ. =    ކެތްތެރިންނާއި އެކުގަެއވެ.       =  .ްނުކުތްމީހުންފަދައިނ

       = .ްއެމީހުންެގ ގޮވަިތގެދޮރުނ           =  .ްބޮޑާކަމާއި މީސްތަކުންނަްށ ދެއްކުމަށ 

  = .ާއަދި އެމީހުން ހުއްޓުާވ ހިފަަހއްޓ         = ގެ މަގުން. الّله    =  ިالّلهއަދ 

އީ.  تعالى           = .ެއެމީހުންކުރާހާ ކަމެްއ ވަށައިލަްއވައިގެންވާ ކަލާނެގއެވ  ދެނެވޮޑިގެންާވ(

  ކަލާނގެއެވެ.(
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ްނ  مشركންނާއި ބައްދަލުުކިރހިނދު ކަލޭމެންެގ ލޯތަކަްށ ެއ  مشركން( އެ  مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ ) (44)

މަދުކަމުގައި ެއކަލާނެގ ދައްަކވަިއ އަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކަްށ ކަލޭމެން މަދުކަމުަގއި ެއކަލާނެގ ދެއްެކވީ އެކަލާނެގ 

ންެގ  مشرك)އެީއ  ށެވެ.ކަލޭމެންނަށް ދެއްކެވުމަގައި ވާނޭކަމަްށ ނިމިފައިވާކަމެްއ ނިންމަވާ ނިާޔކުރެްއުވމަށެވެ. تقدير

 رُُجوعَފުޅު މަތިވެރިކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެންެމހައިކަމެއް  كلمةގެ  الّلهން ގަދަކުރައްވައި  مؤمنމައްޗަށް 

 އަށެވެ.  حضرةެގ  الّلهވުންވަނީ 

ަބއްދަލުެވއްޖެްއާޔ އެއް  جماعةނާއި )ހަނުގރާމަވެރި ކާަފރު( ންކަލޭމެ !ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއޭ  (45)

ހަނދާންކުރުްނ  الّله) 1ކުރާށެވެ ِذكرއަށް ގިނަގިނައިން  الّلهއަދި  1ގައި( ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާށެވެ ميدان)

 ( އެީއ ކަލޭމެނަށް ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބ ލިބުމަށެވެ. 1ގިނަކުރާށެވެ

އަދި ކަލޭމެން )ކަންކަމުަގއި(  – !އާއަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ رسولއަށާއި އެަކލާނގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެން  (46)

)އެހެްނ ހަދައިިފއްޔާ އެަބހީ: ދެބަްސވަންޏާ( ކަލޭމެްނ ބަލިކަިށެވ  !ައރަިއރުން ނުވާެށވެ !ދެބަސްނުވާށެވެ

 الّلهހަމަކަށަަވރުން  !ދެރަވެދާނެއެވެ. ދެން އޭރުން ކަލޭމެންގެ ވަސްފިލައިދާެނއެވެ. އަދި ަކލޭމެން ކެތްތެިރވާށެވެ

 ތްެތރީންނާއެކުގަެއވެ. ވޮޑިގެންވަނީ ކެ

މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކަިއ ިތމާމެންގެ ގޮވަތި ގެދޮރުތަކުން ނުކުްތ މީހުްނ  حالއަދި ބޮޑާވެގެންވާ  (47)

ގެ ަމގުން މީސްަތކުން ބަންދުކޮްށ ހިފަހައްާޓ  الّلهއަިދ އެމީހުންނަީކ  !ން( ނުވާެށވެ مؤمنފަދައިން ަކލޭމެން )

 ީއ އެމީހުންުކރާ ުހރިހާކަެމއް މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. الّلهމީހުންނެވެ. އަދި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

             =  ިއާ އެމީހުންނަށް ީޒނަތްތެރިކޮށްދެއްވިހިނދު. شيطانއަދ       =  އެމީހުންެގ

 ތައް. عمل)ނުބައި(            =  އަދި އެސޮުރ )އެކާަފރުންނަށް( ބުންޏެވެ. މިައުދ

   ހަނގުރާމައިެގ ދުަވހެވެ.( َبْدرُކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަދަވާޭނ މީހަުކ ނުެވއެވެ. )ެއއީ    = 

 މީސްތަކުންގެ ެތރެއިން.         =  އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެްނ މިވަނީ ކަލޭމެންެގ އަަވއްޓެިރ

 އެހީތެރިައކަށެވެ.             ެންގެ  مشركއާއި  لشكرންގެ  مؤمنފެނުނުހިނދު ) لشكرދެންފަހެ ދ

 އެސޮރު ދުއްހިނދުން( لشكر         =  އެސޮރު އެޮސރުގެ ދެފުންނާބުމައްޗަށް ަފހަތަްށ

 ޖެހިއްޖެއެވެ.   = ( مشركއަިދ އެޮސުރ ).ެންނަްށ ބުންޏެވ        =  އަހުރެްނވަީނ

 ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ަބރީއަެވގެންނެވެ.          =  ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނަށް ނުފެންނަތަެކިތ

 އަހުރެންނަށް ފެނެެއވެ.         =  ްއަްށ ބިރުވެިތވަމެވެ. الّلهހަމަކަށަަވުރން އަުހރެނ    

      =  ިދެއްވުން ގަދަފަދަެވެގންވާ ކަލާނގެއެވެ. عقوبةީއ  الّلهއަދ         =  ިއަދ

 ންގެމީހުން ބުނިހިނދު.  منافق         = ( ކަމާއިމެުދ  إيمانއަިދ އެމީހުންެގ ހިތްަތކުގަިއ

 ޝައްކުގެ( ބަލިާވ މީހުންނާއި.         =  = ްدينއެީމހުންެގ  –ްނ  مؤمنމި  يعنى:މިމީހުނ 

  ހެްއލުންތެރިުކރުވައިފިެއވެ.އެމީހުން           =  ިކޮށް އިތުބާރުކޮށްފިމީާހ  وكيلއަށް  الّلهއަދ

 )އެމީހަކަށް އެކަލާނެގ ފުދޭނެއެވެ.(    =  ްއީ. الّلهފަހެ ަހމަކަށަވަރުނ        = عّزة 

  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ. حكمةވަންތަ     = .ައަިދ ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނޭނަމ       

         = .ުމަލާއިކަތް ބޭކަލުން ވަޑަިއގެން ކާަފރުންގެ ފުރާނަތައް ހިއްޕަާވހިނދ     = 

 އެބޭކަލުން ތަޅުއްަވއެވެ.       =  އެމީހުންގެ މޫނުތަކާއި އެމީހުންގެ ފޫކޮޅުތަުކގައި. )ައިދ

  !އަދި ކަލޭމެްނ ަރހަލިބިގަންނާށެވެ. =  ވިދާޅުވެއެވެ.(      =  ެގ  عذابއަލިފާނުެގ

  އެވެ.(  عذابދުވަހުން އަންނަން އޮތް  قيامة)އެއީ އަިދ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ތައް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިންހިނުދ  عملއެމީހުންެގ ނުބަިއ  –ންނަށް  مشركއެީމހުންނަށް އެަބހީ:  شيطان އަދި (48)

އޭނާ އެމީހުންނަށް ބުްނޏެވެ. މިއަދު މީސްތަކުްނކުރެ އެކަުކވެސް ކަލޭމެްނގެ މައްޗަްށ ގަދަނުވާނެެއވެ. އަުހެރްނ 
ާއިއ  لشكرންގެ  مؤمنއޭނާ ދުއްހިނދު އެބަހީ:  لشكرމިހުރީ ކަލޭމެްނގެ އަަވއްޓެރި އެހީތެިރއަކަށެވެ. ދެންފަހެ ދެ 

އޭނާ ދުއްހިނދު އޭނާ ފަހަތަށް ފަހަތަށްހުރެ ދާންފަށައިފިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. ހަމަކަށަަވުރްނ  لشكرންގެ  مشرك
އަހުރެްނ މިވަީނ ަކލޭމެންެގ ކިބައިްނ ބަީރއަވެގެންނެވެ. ަކލޭމެނަށް ނުފެންނަތަކެިތ އަުހރެންނަްށ އެބަފެނެއެެވ. 

ދެއްވުން ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންާވ  عقوبةއީ  ّلهالއަށް ބިުރވެތިވަމެވެ. އަިދ  الّلهހަމަކަށަވަރުން އަުހރެން 
 ގައިވާ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ފެނިގެންނެވެ.  لشكرންގެ  مؤمنފަހަތަށް ފަހަތަށްޖެހުީނ  شيطانކަލާނގެއެވެ. 

 ެއަްށ އެީހވާގޮްތ  لشكرގެ ކާަފރު  مّكةދިޔައީ  شيطانއަްށ  ميدانހަނގުރާަމ ހިނގިުދވަހު އެ  َبْدرُ !ދަންނައެވ
ُمْدَلجُކައިގެން ދައް َجْعَشمވަންހަިއގެ  بَِنى بُن َماِلك بُن ގެ ސިފައިގާ ސިފައިންާނވެސް އެުކގައެވެ. ދެންފަެހ  ُسَراقَـُة

ކޮށްދީ ބުނެހެދީ، މިއަދު ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް އެކަކުވެްސ  يقينއަްށ  لشكرންެގ ކާފަުރ  قريشއެސޮރު 
އަކަށެވެ. އެހީެތރިއަކަެށވެ. މިގޮތުްނ ަވރަްށ  َجارُމަ ކަލޭމެްނގެ ގަދަނުވާނެކަމުގައެވެ. ެއހެނީ ަމވެްސ މިހުީރ ހަ

ނޑާފައި އުޅެނިކޮށް  ްނ ވަވަޑައިގެން އޭނާ ހިފަހައްޓަ  جبريلބޭކަުލން ފެނި އަދި  مالئكةން  لشكرންެގ  مؤمنސަޅިކަ
 ُسَراقَـةންގެމީހަކު އޭނާއަށް ޮގވާލާފައި ބުްނޏެވެ. ބަލަގަ  مشركނިކޮށް އަަވހަށް ދުވެ ަރއްކާވާން އުޅެނިކޮށް އްވައުޅު

އެވެ. ކަޭލ ތިަޔއީ އަހުރެމެންނަްށ އެީހވާން އައިމީހަުކކަމުަގއި ބުނެފަިއ ތިޔަދަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ އެހިނުދ 
ތަކެތި މަށަްށ އެސޮރު ބުންެޏވެ. އަހުރެން ިމވަނީ ކަލޭމެންެގ ކިބައިން ަބރީއަވެގެންެނވެ. ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަ

         ގަދަވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. عقوبةއީ ނުހަނު  الّلهއަށް ައހުރެން ިބރުވެތިވަެމވެ.  الّلهއެބަފެނެއެވެ. އަދި 
 އިން = تفسيرالطبرى= 

ކަާމއިމެދު ޝައްކުވުުމގެ( ބަިލކަށިކަންވާ ީމހުްނ  إيمانންނާއި އަދި އެ އެަބއެއްެގ ހިތްތަކުަގއި ) منافقއަދި  (49)
 تبعގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނަްށ  محّمد) يعنىއެމީހުްނ ބުންޏެވެ.( މިމީހުން  1ބުނިހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ

އެންގެވިއެވެ.( އެމީހަުކ  الّلهގައި  مناسبةއެމީހުން ހެްއލުންތެރިުކރުވަިއފިއެވެ. )އޭގެ  دينވެގެންވާމީހުން( އެމީހުންގެ 
ީއ  الّلهއެމީހަކަްށ އެކަލާނެގ ފުދޭނެއެވެ.( އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުން  !އިތުބާުރކޮށްފިމީހާ )ދަންނަެއވެކޮްށ  وكيلއަށް  الّله
 ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ.  حكمةވަންތަ  عّزة

 ެހަނގުރާމައަްށ ނުކުތްބަޔަކުަކމުގައި ވިެއވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމަިއަގިއ  َبْدرމިމީހުންނަކީ  !ދަންނައެވ
ްނ  مؤمنގެ މީހުން މަދުކަމުން އެީމހުން ބުނީ ިމ  لشكرންގެ  مؤمنރުންެގ ނިސްބަތުގަިއ ބައިވެިރ ނުވެއެވެ. ކާފަ

ގެ ސަބަބުން ހެްއލިގެންނެވެ. އެމީހުން ެއހެންުބީނ  دينންނާއި ހަނުގރާމަކުރަން އެނުކުތީ އެީމހުންގެ  مشركމިހާގިނަ 
 ( والّلهأعلمން ދެރަވާނެކަމަށް ހީކޮްށގެނެވެ.  مؤمن

)އޭ  (50) ބޭަކލުްނ ހިއްޕަވާތަްނ ަކލޭގެާފުނ  مالئكة( ކާފަރުްނގެ ީމހުންެގ ފުރާނަތަްއ 1އެވެ الّلهرسول
ންގެ މޫނުތަކުގައްޔާއި ފޫކޮޅުަގއި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވެެއވެ.  مشركދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމައެވެ. އަދި އެބޭކަލުން އެ 

 (އެްއކަމުގަިއ ވެެއވެ. عذابދުވަހުން ދެއްވާނެ  قيامةެގ ރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ. )އެީއ  عذابކަލޭމެން ައލިފާނުގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  .ީއެހެންއެވ        = .ެކަޭލމެންގެ އަތްތައް އިސްކުިރ ކަންތަކުެގ ސަބަބުންނެވ  

    =  ްالّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ .          = ުންނަށް އަނިޔާކުރައްާވ އަޅުތަކ

    ކަލަކުކަމުގައި ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ.    = އާދަ ފަދައެވެ.  ންގެ آلގެ  فرعون    

    = .ިއަދި އެމީހުންގެ ކުރީގެ ީމހުންނާއ           =  ްގެ އާޔަތްތަކަށް  الّلهއެމީހުނ

 ކާފަރުވީއެވެ.      =  އެމީހުްނ ހިއްެޕވިެއވެ.  الّلهފަެހ    =  ްއެމީހުންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުނ   

       =  ްގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلهހަމަކަށަަވރުނ        = ދެއްވުްނ  عقوبة

 ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ.   =  .ީއެހެން އެވ    =   ްتعالى الّلهހަމަކަށަަވރުނ .     

      = އެއް ބަދަލުުކރައްވާޭނ ކަލަުކކަމުގައި ުނވެއެވެ. نعمة            =  ްއެއްެގ  قومއެއްވެސ

 އެއްެދއްވި. نعمةމައްޗަށް އެ      = .ްއެބަަޔކު ބަަދލުކޮށްފުމަށްދާންދެނ        =  އެމީހުންެގ

 ތަކުގައިވާ އެްއޗެއް. نفس    =  ްއީ.  تعالى الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުނ      = 

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.       = ންގެ  آلُގެ  فرعون

  އާދަފަދައެވެ.        =  .ިއަިދ އެމީހުންެގ ުކީރގެ މީހުންނާއ  =  .ެއެމީހުްނ ދޮގުުކރީއެވ

       =  ެގ އާޔަތްތައް. ربّއެމީހުންެގ        =  ދެންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ

 ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ.    = .ްއެމީހުންެގ ފާފަިއެގ ސަބަބުނ          =  އަިދ

ނޑުގައި(  آلގެ  فرعونތިމަންރަސްކަލާނެގ   ުކރެއްވީމެވެ.  َغَرقން )ކަ  =  .ްއަދި އެއެންމެނ   

     =  .ެވީ އަނިޔާވެރިންކަުމގައެވ        =  ިއަކީ  َدابَـّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެނުބައ

 ގައި.  حضرةގެ  الّله =    )ދިރޭއެއްޗަކީ(   = .ެއެކާފަރުީވ މީހުންނެވ      

  =  .ެަފެހ އެމީހުްނ އީމާްނ ނުވެެއވ   =  .ްއެމީހުނ      =  ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންާނ

   ކަށަވަރުހިތްޕެވި. َعْهدُ    =  އުވާލަނީއެވެ. َعْهدُދެން އެމީހުން އެމީހުންެގ     

 =  .ްކޮންމެފަަހރަކުވެސ        =  .ެައދި އެމީހުން ިބރުވެތި ުނވެއެވ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކަލޭމެންނަްށ ދެއްވަީނ ަކލޭމެން އަތްަތކުން އިސްކޮްށފައިވާ ނުބަިއ ކަންަތއްތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ.  عذابމި  (51)

 އަޅުތަކުންނަށް އަިނޔާވެިރވެވޮޑިަގންނަވާ ކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ.  تعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުން 

ހަނގުރާމައިަގއި މަރުވެދިަޔ  َبْدر: އާއި އަދި އޭގެކުީރގެ މީހުންގެ އާދަފަދައިންނެވެ. )އެބަހީ فرعون (52)
އާއި ދެންވެސް އެބާވަުތގެ ނުބައި ނުލަާފ މީހުންނަށް ދިމާވިފަދައިންނެވެ.(  فرعونކާފަރުންނަށްވެސް އެދިމާީވ 

އެމީހުްނ ހިއްަޕވަިއ ަހލާކުކުެރއްވީެއވެ.  تعالى الّلهެގ ާއޔަތްތަކަްށ ކާފަރުީވއެވެ. ދެްނ  الّلهއެމީހުންވެްސ 
 ދެއްވުްނ ގަަދފަދަވަންތަ ކަލާނެގއެވެ.  عقوبةއީ ގަދަފަދަވަންަތ އަދި  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

އެއް ދެއްވައި ަހލާކުުކރެއްީވ  عذابހަނގުރާމައިގެ ުދވަހު ކާފަރުންނަށް އެހާބޮޑު  بدرއެހެންއެވީ، )އެބަީހ:  (53)
 تعالى الّلهތެިރކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެނީ ހަަމކަށަވަރުން އެްއވެސް ބައެްއގެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަން

 الّلهކޮށްފުމަށްދާންދެން  تغّيرގައިާވ ކަންތައް އެަބޔަުކ އަމިއްލައަށް ބަަދލުކޮށް  نفسއެބައެއްގެ ،  نعمةދެއްވާފައިވާ 

އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ައިދ  تعالى الّلهބަދަލު ނުުކރައްަވއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  نعمةއެބަޔަކަށް އެދެްއވި  تعالى
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

 ެއާ އެީމހުންގެތެެރއަްށ  رسولއެކަލާނެގ މާތް  تعالى الّلهއަކީ  نعمةދެއްިވ  الّلهންގެމައްޗަށް  قريش !ދަންނައެވ
ނުވެ، ައިދ  إيمانާއއަްށ  رسولބަދަލުކުރީެއވެ. އެމާްތ  نعمةލައަްށ ެއ ފޮނުއްވުމެވެ. ދެންފަެހ އެީމހުން އަމިއް

 نعمةދެްއވި އެބޮޑު  تعالى الّلهއެކަލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށް، އެރަށުްނ ނެެރ އަދި ެއކަލޭގެފާާނ ހަނގުރާމަކުރުެމވެ. ދެންފަެހ 

ُسنَّـُةނަށް އެަކލާނގެ ހެއްދެިވގޮތެވެ. )ބަދަލުކުރަްއވައި އެީމހުން ަހލާކު ުކރެްއވީއެވެ. ެއއީ އިްސވެދިޔަ އެފަދަމީހުން
 (اللَّهَوَلنَتِجَدِلُسنَّـِةاللَِّهتـَْبِدِيالً

 مشركންގެ  قريشގެ  مّكةންނާއި އަދި އެީމހުންގެ ުކރީގެ ީމހުން ފަދައެވެ. )އެބަހީ:  آلُއާއި އޭނާގެ  فرعون (54)

ންނާިއ އަިދ އެމީހުންެގ ުކރިްނ ވޭތިވެިދޔަ އެާބވަތުެގ ކާފަރުންނެޭކ ހަަމއެއްގޮތެވެ.( އެމީހުްނ  آلُގެ  فرعونންވެސް 
ގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރަނީއެވެ.( ދެންަފެހ  َربّެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރީެއވެ. )މިމީހުންވެްސ ިމމީހުންގެ  َربّއެމީހުންގެ 

މީހުން ިހއްޕަާވ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ. )މިމީހުންވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންެގ ފާފަތަކުެގ ސަބަބުްނ އެ 
ނޑުގަިއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  فرعونއީމާންނުވިއްޔާ އެންމެފަހުން ވާނީ އެހެންނެވެ.( އަދި  އާއި އޭނާގެ ީމހުން ކަ

 ކުރެއްވީމެވެ. އެއެންމެންވީ އަނިޔާވެރިްނކަމުގައެވެ.  غرق

 الّلهނުވެއެވެ. ) إيمانއަކީ ިދރޭ ެއއްޗަީކ ކާފަުރންނެވެ. ފަހެ އެމީހުން  دابّـةގައި އެންމެނުބައި  حضرةގެ  الّله (55)

 ގެ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަންތަކަން ތެުދ ނުކުރެެއވެ.(

 ُصْلحَކޮށް ެއގްރީމެންުޓކުރި މީހުންނެވެ. )ެއއީ ދެފަރާުތގައި  عهدއެމީހުންނަކީ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާ  (56)

ބަޔަުކ އަނެއްބަޔަާކ ހަނގުރާަމ ނުުކރުމަށާއި ހަނގުރާމަުކރާބަޔަާކ ެއހީނުވުމަށާ ދެންވެްސ ވެރިކަްނ ބާއްވަިއ ެއއް
 عهدކުިރ ކޮންމެފަހަަރކު  عهدއާިއ އެފަދަ މީހުްނނެވެ.( ދެން އެމީހުން  بَِنىقـَُرْيَظةއެބާވަތުގެ ކަްނކަމުގައެވެ. އެއީ 

 އަށް ރައްކާެތރި ނުެވއެވެ. عهد/ ުނވަަތ އެ އަށް( ބިރުނުގަެނއެވެ.  الّلهއުވާލަެއވެ. އަދި އެމީހުން )
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  :ީއުވައިިލ މީހުންނާއި ބައްަދލުވެ، ައިދ  َعْهدُފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާއި ަބއްދަލުެވ އެބަހ

  ކުޅަދާނަވެއްޖެއްޔާ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަެނވިއްޖެއްޔާ        = .ިހަނގުރާމައިގައ      

 ފަހެ އެމީހުންގެ ސަބަބުން އެބަހީ: އެމީހުނަށް ދެއްާވ ައދަބުގެ ސަބަބުން ވަކިަވކިކުރަްއވާ ފައްާސލައްވާެށވެ. =

    = .ްއެމީހުންގެ ފަހަތުގައިވާމީހުނ        =  ާوعظއެމީހުން އެއްޗެއް ވިސްނ 

 ލިިބގަނޭތޯ.  نصيحةއާއި     =   .ާއަދި ކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަްނޏ       

 އުވާލުންަފދަ( َعْهدُއަކާއިމެދު، ) خيانةބަޔަކުމީހުްނގެ ަފރާތުން  =        =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ

 އަްނގާށެވެ.( އުާވލިކަން عهد)ކަލޭގެފާނުވެްސ އެ  !އެއްލާށެވެ       =  ހަމަހަަމއަށް. )ދެފަރާތް ހަމަހަަމއަްށ

   . تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  =   އުވާލިކަން ފާޅުކުރާށެވެ.(  عهد        = خيانة 

 ތެރިންނަށް ލޯބިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.          = .ެ1އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުންހީނުުކރާހުށިކަމެވ 

    = ްއެމީހުން )އަތުުނވެ( ުކރިއަަރއި ެދވޭނެކަމަށ          =  ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންނަްށ

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުކުޅައްދައި ުނލެވޭނެެއވެ.     =  ްއެމީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރާށެވެ  އަދި ކަލޭމެނ! 

         =  .ްކަލޭމެންނަށް ުކލަދާނަވާާހ އެއްެޗއް. ކުޅަދާނަވާހާކަމެއ     = .ްބާރުގެެތރެއިނ 

        =  .ްހަނގުރާމަމަތީ( އަސްތަްއ ބަނދެގެންނާއި. ތަމްރީނު ކޮްށގެނ(      =

 އެއިން ކަލޭމެން ބިުރގެންނެވުމަށް / ދެރަުކރުމަށް.     = ން.  َعُدو ގެ  الّله      =  ިއަދ

 ތެރިންނާއި.  عداوةކަލޭމެންގެ       =  .ިއަދި އެމީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކާއ  

    = .ެކަލޭމެނަކަށް އެމީހުން ނޭނެގއެވ         = އެބަޔަކު ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.   الّله  

    = .ްއަދި ަތކެތީގެތެެރއިން ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރިއްާޔ ުކރިއެއްެޗއ         = ެގ  الّله

 މަގުގައި.      =  .ެއެއެއްެޗއް( ކަލޭމެނަށް ހަމަަހމައަށް ފުއްދޭނެއެވ(         

  އަިދ ކަލޭމެނަްށ އަނިާޔ ނުވެވޭނެެއވެ.  =      =   ެގ  ُصْلحَއަދި އެމީހުން ހަނގުރާަމ ނުކޮްށ
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 ފަރާތަށް ލެނިބ ބުަރވަންާޏ / އެކަމަށް އެދެންޏާ.      =  ކަލޭގެފާނުވެްސ ެއއަތަްށ

  !ލެނބިވަޑައިގަންނަވާށެވެ         =  އަްށ އިތުާބރު ކުރަްއަވިއ  الّلهކުަރއްވާށެވެ.  ) وكيلައށް  الّلهއަިދ

  ކުރައްވާށެވެ.( حوالއެފާރާތާ      =  .ީހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ އެއ        = 

 އައްސަވާވޮޑިގަންނަާވ ދެނެވޮޑިގަންނަާވ ކަލާނގެއެވެ.
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ފަހެ ކަޭލގެފާނަށް ހަނގުރާމަިއގަިއ އެމީހުންނާިއ ބައްދަުލވެ އެމީހުްނގެ މަްއޗަށް ކުޅަދާނަެވއްޖެްއާޔ  (57)

 عقوبةއެމީހުންގެ ފަހަތުަގއިތިބި އެބާވަތުގެ ީމހުން މިމީހުންގެ ސަބަުބން ބައިބައިވެ ވަިކވަކިވެގެންާދވަރުގެ އަދަބެއްދީ 

 نصيحةއަކަށްެވ  عبرةން ނުެކރޭަވރުކޮށްލުމަށެވެ. އެމީހުންނަްށ ދެއްވާށެވެ. ެއީއ އެބާވަތުެގ ކަެމއް ދެްނ ުކރަ

 ލިބިގަނޭތޯއެވެ. 

 عهدއެއްވުމުެގ ބިުރވެރިކަެމއް ކަޭލގެފާނަށް ވެއްެޖއްޔާ )އެަބހީ:  خيانةއަދި ބަޔަކުމީހުންެގ ފަރާތުން  (58)

އެއްެގ ިބރުވެިރކަންވެއްޖެއްޔާ( ަކލޭގެާފނުވެސް އެމީހުންނަްށ ހަމަެއގޮތަށް އެކަން އެއްަލިއ  خيانةއުވާލުންފަދަ 

ުއވާލަިއ ހަނުގރާމައަްށ ހުޅުިވގެންވާކަްނ އަންގާށެވެ.  عهدދެފަރާތް ހަަމހަމަކުރާށެވެ. )އެބަހީ: ަކލޭގެފާނުވެްސ 

 ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ.  الّلهންނަށް ތެރި  خيانةމިނުނު ނާޅިން މިނާގޮތަށެވެ.( އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން 

ކާފަރުންގެމީހުން )އަތުުނވެ( ދުވެުކރިައރާ ދެވޭނެކަމަށް އެމީހުން ހީނުުކރާހުށިކަމެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ  (59)
 އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުކުޅައްަދއެއް ުނލެވޭނެއެވެ. 

ރުގެތެެރއިންނާއި އަދި )ހަނގުރާމަމަތީ( އަދި އެމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުރުމަށް ާބރާއި ހަިތޔާ  (61)
އެކަމުެގ  1ން( ތައްާޔރުކުރާެށވެ  مؤمنއަސްބަނދެގެންނާއި މިުހރިހާ ގޮތަކުން ކުޅަދާނަވީާހ ވަަރަކށް ކަލޭމެން )

ން ިބރުގެްނނެވުމަށެވެ. އަިދ މިމީހުން ފިަޔވަިއ އެހެންބަަޔކުެވްސ  عدوّންނާިއ ަކލޭމެންގެ  عدوّެގ  الّلهސަބަބުން 

ގެ މަގުަގިއ  الّلهދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި  الّلهންނެވުމަށެވެ. އެބަޔަުކ ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނެގއެވެ. އެަބޔަކު ބިރުގެ

ކަލޭމެން އެހޭދަުކރި ކޮންމެއެްއޗެއް ެއއެއްޗަކަށް ަބރާބަރު ފުރިހަމަ ޖަޒާއެއް ދެއްާވހުއްޓެވެ. އަދި ކަލޭމެަންށ 

އެބަޔަކު ދެނެވޮޑިގެްނާވ  الّلهއަނިޔާނުވެވޭުހއްޓެވެ. )މިއާޔަތުގައި މިނަންގަެނވިގެންވާ މީްސތަކުންނަށް ނޭނގޭ އަދި 

قـَُرْيظَـةބަސްތަފާތު ެވގެންވެެއވެ. އެީއ ބަޔަކީ ކޮންބައެްއކަމާމެދު  ކަރަިއެގ  فارسކަމުގައި ބުނެވުނެވެ. އެީއ  بـَنُـْو

 (والّلهأعلمންކަމުގައި ބުެނވުނެވެ.  جنّންކަމުގައި ބުނެުވނެވެ. އަދި އެީއ  منافقމީހުންކަމުގައި ބުނެވުެނވެ. އަދި އެއީ 

ވުަމށް ލެނިބ ެއކަމަށް އެދޭނަމަ ަކލޭގެފާނުވެްސ  ُصْلحَއެކާަފރުްނ ހަނުގރާމަނުކޮްށ  އެބަހީ  އެީމހުން އަދި (61)
ކޮްށ އެަކލާނގެއަްށ  وكيلއަްށ  الّلهވާެށވެ. އަިދ  صلحގެމަތީން(  قواعدވުމުެގ  ُصلحވުމަށް ލެނިބ ) ُصْلحَއެމީހުންނާއި 

 ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.އިތުބާރުކުރާެށވެ. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  / ކުރަްނޏާ.  قصدއަދި އެމީހުން އެދެންާޏ     =  އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނަށް މަކަުރހަާދ

  ކެހިދޭން.         =  އެވެ. الّلهަފހެ ހަމަކަށަަވުރން ކަޭލގެފާނަށް ފުއްަދވައިދެއްވާީނ  

      =  .ެކަޭލގެފާނަށް ގަދަކަންދެްއވާ ބާރުދެްއވީ ހަމަ އެކަލާނގެއެވ     =  ެنصرއެކަލާނގ 

  ދެއްވުމުން.       =  ބޭކަލުންެގ ފަރާތުންނެވެ.( أْنَصاِرىّންެގ ފަރާތުންނެވެ. ) مؤمنއަިދ  

       =  .ެއަދި އެަކލާނގެ އެަބއިީމހުންގެ ހިްތ އެއްުކރައްަވއި ެއކުވެިރކުރެްއވިއެވ

  ވަންހަކަމުގައިިވއެވެ.( َخْزَرجُވަންަހޔާިއ  أوسބޭކަލުންެގ  أْنَصاِرىّ)އެދެބައިމީހުންނަކީ    =  ކަލޭގެފާުނ

 )އެމީހުން ެއކުވެިރކުރެްއވުމަށް( ހޭދަކުރެްއވިނަމަވެސް.           =  .ިބިންމަތީަގއިާވ ހުިރހާ ަތކެތ

     = ).ެކަލޭގެފާނު އެުކވެރި ނުުކރެއްީވހެވެ. )އެކުެވރި ނުކުރެއްވުނީެހވ    =  އެމީހުންެގ

  ހިތްތަކުގެ ދެމެދު            =  އެބައިމީހުންެގ މެދުގަިއ އެކުެވިރ  الّلهއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ

 ކުރެއްިވއެވެ.        =  ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ.  حكمةވަންތަ  عّزةހަމަކަަށވަރުްނ އެކަލާނގެީއ 

       =  ޭއާއެވެ  نِبىّއ!       = ކަޭލގެފާނަށް ފުއްަދވަިއ  الّلهކަލޭގެފާނަށް ފުދެެއވެ. /  الّله

  ދެއްވާނެއެވެ.     =  ިވީބަޔަކަށާއި  تبعއަިދ ކަޭލގެފާނާއ         = مؤمن 

 ންގެތެރެއިން.        = ެވެ!އޭ ނަބިއްޔާއ        =  ުންަންށ  مؤمنُަކލޭގެފާނ

 !ހިތްވަރުދެްއވާށެވެ      = .ްހަނގުރާމަކުރުުމގެ މަްއޗަށ       =  .ާކަލޭމެންގެތެޭރގައިވަްނޏ

 )ކަލޭމެންވަންޏާ.(     = .ްކެތްތެިރންގެ ވިހިީމހުނ          = 

 ދުއިސައްތަމީހުންގެމައްޗަްށ ގަދަވާެނއެވެ..       = .ާއަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަންޏ      = 

 )ކެތްތެރި( ސަތޭކަމީހުން.      =  .ެއެްއހާްސ މީހުްނގެމައްޗަްށ ގަދަވާނެެއވ         = 

 ކާފަރުންގެތެެރއިން.    =  .ީއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަކ       =  ޭނުވިސްނ
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 ބައެކެވެ.    =  .ުމިހާރ       =  ްލުއިކޮށްދެްއވައިފިެއވެ.  الّلهަކލޭމެންގެ ކިަބއިނ    

   އަދި އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންނެވިއެވެ.    =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ބަލިކަިށ

 ނިކަމެތިން ވާކަން.        .ާފަހެ ކަލޭމެންގެތެރޭގައިވަްނޏ      =  ކެތްތެިރ

 ސަތޭކަމީހުން.        = .ެދުއިސައްތަމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވާނެެއވ        =  އަިދ

 ކަލޭމެންގެތެޭރގަިއ ވަންޏާ.    .ްކެތްެތރި( އެއްހާްސ މީހުނ(       =  ދެހާސްީމހުންގެމައްޗަްށ

 ގަދަވާނެއެވެ.        ގެ އިޒުނަފުޅަށް.  الّله         =  ިވޮޑިގެންވަނީ ކެތްެތރިންާނ  الّلهއަދ

 އެކުގައެވެ. 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަލޭގެފާނަްށ  تعالى الّلهކުރަންޏާވެްސ  قصد ކެހިދޭން މަކަުރހަދާ ަކލޭގެފާނަށް  އެމީހުން  އަދި (62)
ދެއްވައިގެްނާނ  نصرން  نصرފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. ނުވަަތ އެަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ފުއްަދވަިއދެއްވާނެއެވެ. އެަކލާނެގ 

ދެއްަވއި ަކލޭގެފާނުންގެ ކަންަތްއ  نصرބޭކަލުންގެ ަފރާތުން( ކަލޭގެފާނަށް  أنصاريّންގެ ފަރާތުްނ ) مؤمنއަދި 
 ގަދަކޮށްދެއްވީ ހަމަ ެއކަލާނގެެއވެ. 

ވަންހަާޔިއ  َخْزرَجُވަންހަޔާިއ  َأْوسُބޭކަލުންކުރެ  أنصارىّއަދި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުްނގެ )އެބަހީ:  (63)
ހޭދަކޮށްގެން ަކލޭގެފާުނ  ތަކެތި ދެބައިމީހުންގެ( ހިތްތައް އެކުެވރިކުަރއްވައި އެއްުކރެއްިވއެެވ. ބިންމަތީގައިވާހާ

ން މަސަްއކަތް ުކރެއްވިނަމަެވސް( ަކލޭގެފާނަށް އެީމހުން ެއކުވެިރ ނުުކރެއްވުނީެހވެ. އަިދ ްއވައެމީހުން އެުކވެރިުކރަ
ވަންަތ  حكمةވަންަތ  عّزةއެމީހުންެގ ދެމެދު އެކުެވރިކުެރއްވިއެވެ. ަހމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއީ  الّلهއެހެނެއްކަމަުކ 
 ކަލާނގެއެވެ. 

ފުދެއެވެ.  الّلهވެގެންވާ މީހުންނަށް  تبعންގެތެރެއިން ކަލޭގެާފނަށް  مؤمنކަލޭގެފާނަށާިއ  !އާއެވެ نبىّއޭ  (64)
 ުފދެއެވެ.( الّلهކޮށްދެއްވުމަށް  دفاع)އެބަހީ: މީސްތަކުންެގ ނުބައިކަމުން 

ތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު ހިތްަވރުދެއްާވ  مؤمنހަނގުރާމަ ކުރުމުެގ މައްޗަށް  !އާއެވެ نبىّއޭ  (65)
ންގެ( ެތރޭގަިއ ެކތްތެރި ިވހިމީހުްނ ތިބިއްާޔ )ކާފަރުްނގެ( ދުިއސަްއަތ  مؤمنވާށެވެ. ަކލޭމެންެގ )އްވާ އެދުންވެރިުކރަ

މީހުންގެމައްޗަށް ގަދަވާނެއެވެ. އަދި ަކލޭމެންގެތެރޭަގއި )ކެްތތެރި( ސަތޭކަމީހުްނ ތިބިއްޔާ ކާފަރުންެގ އެްއާހްސ 
މީހުންގެމައްޗަށް ގަަދވާނެއެވެ. ެއހެނީ ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުންނަކީ ނުވިސްނޭ ބަެއކެވެ. )މިއީ ިއސްލާމްީދްނ 

 އެވެ.( قواعدފެށިގަތްތާ ކުރީކޮޅުެގ 

ކަން އެބަީހ ބަލިކަށިކަްނ  َضِعْيفُކަލޭމެންނަށް ލުިއކޮށްދެއްވައިފިެއވެ. އަދި ަކލޭމެންގައި  تعالى الّلهމިހާރު  (66)
ހުރިކަން އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ. ފަހެ ެއހެންވެ، ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ކެތްެތރި ސަތޭކަމީހުންވަްނާޏ 
)ކާފަރުންގެ( ދުއިސައްތަީމހުންގެމައްޗަށް ގަދަވާނެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެތެޭރގައި އެްއހާސްމީހުން ވަްނޏާ އެމީހުންެގ 

ވޮޑިގެންވަީނ ކެތްެތރިންނާިއ  الّلهގެ އިުޒނަފުޅުންނެވެ. އަދި  الّلهޗަްށ ގަދަވާނެެއވެ. ެއއީ ދެހާސްމީހުންެގ މައް
 އެވެ. قواعدއެކުގައެވެ. ިމއީ މިާހރުގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  .ެއެއްވެސް ނަބިއްޔަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. / ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވ          = 

رُއެބޭކަލަކަްށ    ން ތަކެއްވުމަކީ: )ހަނގުރާމައިަގއި ހައްަޔުރވީ މީހުންތަކެްއވުން.(  أِسيـْ        

 ވެ ލެއިަތއް އޮހޮރިއްަޖއުމަށްދާންދެން. قتلބިމުގައި ގިނަބަަޔކު )ހިފުނު ކާފަރުން(  =   =  ކަލޭމެްނ

 އެދެނީއެވެ.       =  .ާދުނިޔޭެގ ސާމާނު، ދުިނޔޭގެމުދ           =  الّلهއަިދ 

 އެވެ. آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ       =  ިވަންަތ  حكمةއީ ގަދަފަދަވަންތަ  الّلهއަދ

  ކަލާނގެއެވެ.       =   ިން ފޮތެއް ނުވާނަމަ.  حضرةގެ  الّلهއަދ   =  .އިސްވެގޮސްފަިއ

   =  .ެހަމަކަަށވަރުން ަކލޭމެންގަިއ ޖެހިއްޖައީެހވެ. ބީިހއްޖައީހެވ       =  ކަލޭމެން ހިފިތަކެތީެގ

 ސަބަބުން.      =  ާއެއް.  عذابބޮޑުވެގެންވ         =  ްغنيمةފަހެ ކަލޭމެނ 

 (!)ބޭނުންުކރާށެވެ !ކުރިތަކެތީން ަކލޭމެން ކާެށވެ        = حالއަދި ރަނގަޅުތަކެތިކަމުގަިއވާ  حالل .  

     =  ްއަށް ބިުރވެތިވާށެވެ. الّلهއަދި ކަލޭމެނ !     =  އީ. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ     

  =  ެލއްވުްނ ބޮޑު ަކާލނގެއެވެ. رحمةގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ      =  ެ1އޭ ނަބިްއޔާއެވ    

       = ެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވ!     =  ހައްަޔުރީވ

   މީހުންކުރެ.     = ދެނެވޮޑިގެންވަންޏާ. )އެކަލާނގެ ހުރިާހކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.(  الّله   

    = ( .ިإسالمކަމާިއ  إيمانަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުަގއި އެއްވެްސ ެހވެއްާވަކމުގައ  ).ްކަުމގެ ކަމެްއ ވާކަނ 

     =  .ެއެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ެހޔޮކަންދެއްވާނެެތވ       =  ކަލޭމެންގެ އަތުްނ

 ހިފެވުނު ތަކެއްޗަްށވުރެ.       =  .ެއަދި އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާނެެތވ      

  =  ލެއްުވން ބޮޑުކަލާނެގއެވެ.  رحمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّلهއަިދ      =  އަދި އެމީުހްނ

 ކުރަންޏާ.  قصد     =  ްތެރިވުމަށް. خيانةކަލޭގެފާނަށ       =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުން އެމީހުނ 

 ހަނުގރާމަކުިރއެވެ.(ތެރިވިއެވެ. )އެީމހުން އެަކލާނގެއަށް ކާފަރުވެ ަކލޭގެފާނާ  خيانةއަށް      =  ްކުރިނ
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 )ބަދުރު ހަނުގރާމައިގެުކރިން.(     =  ފަހެ )ބަދުރު ހަނުގރާމައިގައި( އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަްށ

 އެކަށީގެންވެއްޖެެއވެ.         =  حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ 

 ވަންތަކަލާނގެެއވެ.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ދީފާ ދޫކޮށްލުމަށް( އަސީރުްނގެ ގޮުތގައި ބެއިިތއްބުީމ  ِفْديَـة) ކާފަރުން ހަްއޔަރުވާ  ހިފި ހަނގުރާމަިއގައި (67)
އެއްވެްސ ނަބީއަކަްށ އޮްތކަމެއްނޫނެވެ. ބިމުަގިއ އެކާފަރުްނ ަމރަިއ ގިނަެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. )އެަބހީ: އެކާފަރުްނ 

އަީސރުކުރުުމގަިއ(  މަރައި ބިުމގަިއ ގިނަެލއިތަްއ ޮއހޮރުަވއިލުްނ ހުްއޓެވެ.( އަދި ަކލޭމެން )އެީމހުން ހައްަޔރުކޮށް 
އެވެ. އެތާނެގ ދަރުމަާޔ  آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ  الّلهތިޔަ އެދެނީ ދުނިޭޔގެ ަތކެއްޗާިއ ދުނިޔޭެގ ބޭނުމެވެ. އަިދ 

 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ.  حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلهއެވެ. އަދި  ثواب

ހިފިތަކެތީގެ ސަބަބުން ކަލޭމެންަންށ  ން ފޮތެއް އިސްވެގޮސްފައިނުވާނަމަ ަކލޭމެން ތިޔަ حضرةގެ  الّله (68)
ވެރީންނަްށ  أهلހަނުގރާމައިގެ  َبْدرގެ ނިޔާގަިއ  الّلهއެްއ އަތުވެއްަޖއީހެވެ. )އެބަހީ:  عذابބޮޑުވެގެންވާ 

ނަންގަވާފަިއ އެމީހުްނ ދޫކޮށްލުމުެގ  فديةފާފަފުއްސެވުން އިްސވެގޮސްފައިނުވާނަަމ ަހއްޔަުރވި ކާފަުރން އަތުްނ 
 އަުތވެއްޖައީެހވެ.( عذابވެގެންވާ ސަބަބުން ބޮޑު

  ީނަންަގާވ  فديةހަނގުރާަމއިގަިއ ަހއްަޔރުިވ ކާފަރުންެގ އަތުން  بدرމިދެތިން އާޔަތުަގއި ިމވަނ
 الّلهނަގައި އެީމހުން ދޫކޮްށލުމަކީ  فديةެއވެ. ކޮންމެައކަސް  خبرދޫކޮށްލުމާމެދު އައިސްފަިއވާ ަބއެއް 

ފޮތްތަކުގަިއ ރަނގަޅަްށ  سيرةފޮތްތަކާިއ  حديثތައް  تفصيلއެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެްއ ކަމުަގއި ުނވިއެވެ. އެާވހަކައިެގ 
 ބަޔާންވެގެންވެެއވެ.(

ަކލޭމެނަްށ  الّله)އެބަހީ:  1ތަެކތި ކަލޭމެްނ ކާެށވެ حاللކުިރ ތަކެތީގެެތރެއިްނ ރަނގަޅު  غنيمةފަހެ ަކލޭމެން  (69)
ީއ  الّلهހަމަކަށަަވރުން  1އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ الّله( އަދި ަކޭލމެން 1އްކެވި އެްއޗެއްގެ ބޭނުންުކރާށެވެކަމުގައި ދެ حالل

 ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

ކަލޭގެފާނުްނގެ އަތްޕުޅުަގއި ހަނުގރާމައިގެ އަސީރުްނގެގޮތުގަިއ  !ކަލޭގެފާނެވެ نبىއޭ  (71)
ކަާމިއ  إسالمަކލޭމެންެގ ހިތްތަުކގަިއ އެްއވެްސ ހެޮޔކަމެއްވާކަމުަގިއ )އެބަހީ:  !ހައްޔަުރވެފައިތިބިމީހުނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ

ނެގ ހުިރހާކަމެްއވެްސ ދެނެވޮޑިގެންވަންޏާ )އެަކލާ الّلهކަމުގެ އެްއވެސް މިންަވރެްއ ވާކަުމގައި(  إيمان
ގެގޮތުަގއި ެނގެުވނުތަކެއްޗަށްވުެރ މާހެޔޮަތކެތި އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަްށ  فديةދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.( ަކލޭމެންގެއަތުްނ 

ލެއްވުްނ  رحمةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلهދެއްވާނެއެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްަސވާނެއެވެ. ައދި 
 ލާނގެއެވެ. ބޮޑުވެގެންވާ ކަ 

ވީކަމުގަިއ  إيمانނުވެ ތިބެ  إيمانކުރަންޏާެވސް )އެބަހީ:  قصدތެރިވުމަށް  خيانةއަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނަށް  (71)
ެތރިވެފައެވެ. )އެމީހުްނ  خيانةއަްށ  الّلهއޭެގކުރިްނ  ކަމެއްނޫނެވެ.( އެމީހުްނ އެތިބީ  عجائبފައުޅުކުރިޔަްސ އެީއ 

އެކަލާނގެއަްށ ކާފަުރވެ އަދި ަކލޭގެފާނާއި ހަނުގރާމަ ުކީރއެވެ.( ދެންފަހެ ބަުދރު ހަނގުރާމަިއގައި އެމީހުްނ 
 ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ. حكمةީއ ދެެނވޮޑިގެންވާ  الّلهއަތުލައިގަެނވޭނެގޮތް ެއކަލާނެގ ހަމަޖެއްެސވިއެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ( .ްُمهاِجريّހަމަކަށަވަރުން އީމާންވީމީހުނ )ްބޭކަލުނ      = ިهجرة އެމީހުން އަދ 

 ކުރި.   = .ިއަދި އެީމހުން ޖިހާދުުކރ          =  އެމީހުްނގެ މުދަާލއި އަިދ އެމީހުްނެގ

 ތަކުން. نفس       = މަގުަގއި ެގ  الّله.    =  .ްއަދި ގޯތިތެދޮުރ ތައްާޔރުކޮށްދިްނ މީހުނ

 ބޭކަލުން.( أنصارىّ)    =  ްދީ. نصرއަދި އެމީހުނ      = ެ(!އެީމހުން )ދަންނައެވ       

   =  .ެޭއެގ އެއްބަަޔުކ އެީއ އަެނއްބަޔަކުެގ ަސހަރޯެވީރންނެވ      = .ްއަިދ އީމާންވީީމހުނ 

     =  ްއަށް ނުދާ.  هجرةއަދި އެމީހުނ     = ( ްނަކަށް ނުވެއެވެ.  مؤمنކަލޭމެނ )ްނ   

     = .ްއެމީހުްނގެ ަސހަޯރވެރިކަުމގެ ެތރެއިނ   = ( .ްދިނުމެއް / ތިމާެގކަުމެގ  نصرެއއްވެސްކަމެއ

 ވާރުތަވުމެއް.(      =  ްއަށްދާންދެން. هجرةއެމީހުނ           އަދި އެމީހުން ަކލޭމެްނެގ

   އެދެފިއްޔާ. نصرކިބައިން    =  ްންނާއި އިދިކޮޅަށް( مشرك -ދީނުގެގޮތުން. )އެއްދީނުގެ ބައެއްެގގޮތުނ 

        =  ްއެވެ. واجبދިނުްނ  نصرފަހެ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށ     =  ބަޔަކުގެމަްއޗަްށ

  މެނުވީ.         =  )ެއެއްވާ. عهدކަލޭމެނާ އެބަޔަާކ ެދމެދު )ހަނގުރާމަުކރުމުގ       

    =  ިކަލޭމެންކުރާ ކަންތަާކއިމެދު.  އީ  تعالى الّلهއަދ    = .ެބައްަލވާވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވ 

     = .ްއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުނ          =  އޭެގ ެއއްބަޔަކީ އަނެއްބައެްއެގ

 ސަހަރޯެވރިންނެވެ.      =  އެކަން ަކލޭމެން ނުކުިރއްޔާ )އެބަހީ: ކަލޭމެްނ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކާ ދީނުެގ

 ނުދީފިއްޔާ / ނުވަތަ ވާރުތަ ުނކޮށްފިއްޔާ.  نصرގޮތުން            =  ިއަކަްށ  فتنةބިންމަތީގައ

 ވާނެއެވެ.      =  .ެއަިދ ބޮޑު ފަސާދަެވރިކަމެއް ވާނެއެވ     =  އަިދ

 އީމާންވީމީހުން.     =  ކޮށް. هجرةއަިދ އެމީހުްނ          =  ެގ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ

  .އެވެންގެ ވާަހކަ ُمهاِجرُކުރި. މިއީ  جهادމަގުގައި      =  .ްއަދި ގޮވަތިގެދޮރު ހަަދއިދިން މީހުނ

 ބޭކަލުން( أنصارىّ)    =  ްދީ.  نصرއަދި އެމީހުންނަށ             =  މިމީހުންނަީކ

ނޑައެޅިގެން ހަމަ    ންނެވެ.  مؤمنގޮތުގަިއ  حقّކަ     = .ެއެީމހުންނަށް ހުީރ ފާފަ ފުއްެސވުމެވ     

      = ާއި.އަދި މާތްެވގެންވާ ރިޒުޤ       =   ިވީމީހުން. إيمانއަދ    = 

  އޭގެފަހުގައި.    =  ކޮށް. هجرةއަދި އެމީހުްނ       =  އަިދ ކަލޭމެނާއެުކ އެމީހުްނ
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 ޖިހާދުކުރި.          = .ެއެ އެންމެން ވަނީ ކަލޭމެންގެތެެރއިންނެވ        އަިދ

 ގާތްތިމާގެ މީހުން.   = .ުޭއގެ އެއްަބޔަކ        =  ާކަން ބޮޑެވެ. أولىއަނެއްބަޔަކ     

   =  ގެ ފޮތުގައި. الّله   =  ްتعالىހަމަކަށަަވރުނ .  الّله        =  ހުރިހާ ެއއްޗެްއ

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ންެގ ާވހަކައެވެ.( ައިދ  ُمهاجرއަްށ ދިަޔ މީސްތަކުން )މިީއ  هجرةެވގެން އަިދ  إيمان ހަމަކަށަވަރުން  (72)
އަށް ދިޔަމީހުންނަްށ ގޯތިގެޮދުރ  هجرةއަދި ) –ކުރިީމހުންނާއި  جهادގެ ަމގުގަިއ  الّلهއެމީހުންގެ ޖާނާމާލުްނ 

ބޭކަލުންެނވެ.(  أنصارىّެގ  مدينة( )މިމީހުންނަީކ !ދިންމީހުްނ )ދަންނަެއވެ نصرހަމަޖައްސައިދީ އަދި އެމީހުންނަށް 
ތެރިންގެމައްޗަްށ އެްއއަތެކެެވ.  َعدَاوةމިދެބައިމީހުން އެއީ އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއްގެ ސަހަޯރވެރިންނެވެ. = )

ންނެވެ. ) أخއެއްބަޔަީކ އަނެއްަބއެއްެގ                      ) މިއާަޔްތ

އަްށ  مدينةެވގެން  إيمانބާވައިލަްއވަންދެން ދެބައިމީހުްނގެ ދެމެދުަގއި ާވރުތަވުންެވްސ އޮތްކަމުަގއިވިއެވެ..( އަިދ 
( އެމީހުްނގެ ސަަހރޯވެރިކަުމގެ އެއްވެްސކަމެއް ކަލޭމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ. !އަށް ނުގޮސްތިބިމީހުްނ )ދަންނައެވެ هجرة

 هجرةއެއްނޫނެވެ. އެީއ އެމީހުްނ  واجب)އެބަހީ: އެމީހުންނަްށ އެީހވެ ވާރުތަުކރުމުެގ އެްއވެސްކަމެްއ ކަލޭމެންނަށް 

ިގވެރިކަްނ އެދެފިއްާޔ )އެބަީހ: އާިއ ވާ نصرއަށް ދާންދެނެވެ. އެކަމަުކ އެީމހުން ދީުނގެގޮތުްނ ކަލޭމެންެގކިބައިން 
އެވެ.  واجبދިނުން ކަލޭމެނަށް  نصرއެދެފިއްޔާ( އެމީހުންނަށް  نصرންނާއި އިދިކޮޅަށް ހަނުގރާމަކުރުމަްށ  مشرك

ދީ އެހީވުމެއްނެތެވެ.  نصرއެއްވާ ބަޔަކާ އިދިކޮޅަށް  عهدނަމަވެސް އެބަޔަކާއި ަކލޭމެނާއި ދެމެދު )ހަނގުރާމަުކރުމުގެ( 
 އީ ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަްއ ދެކެވޮޑިގެންާވ ބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  الّلهއަދި 

އަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުން އޭގެ އެއްބަޔަުކ އެީއ އަނެއްަބއެއްގެ ަސހަޯރވެރިންނެވެ. )ެއއްބަޔަުކ އެީއ  (73)
އެބަީހ ަކލޭމެްނ  –ން( އެކަްނ ނުކުިރއްާޔ  مؤمنވެރިންނެވެ. ވާިގވެރިންނެވެ. އަިދ ކަލޭެމން ) نصرއަނެއްބައެއްެގ 

އަކަްށ ވާނެެއވެ.  فتنةގަިއ ނުދީފިއްޔާ ނުަވތަ ވާރުތަނުުކރިއްާޔ ބިންމަތީ نصرއެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ ދީނުެގ ގޮތުްނ 
 އަދި ބޮޑު ފަސާދައަކަށް ވާނެއެވެ. 

 ُمَهاِجِرىَّކުިރ ީމހުންނާިއ )އެބަހި:  جهادިއ ެގ މަުގގަ الّلهއަށްގޮްސ އަދި  هجرةއަްށ  مدينةއަދި އީމާންެވގެްނ  (74)

ބޭކަލުންނާިއ(  أنصارىّެގ  مدينةދިން މީހުންނާއި )އެބަީހ:  نصرބޭކަލުންނާއި( އަދި އެމީހުންނަްށ ގޮވަިތގެދޮރުީދ 
ނޑައެޅިގެން   ރިޒުޤެވެ.ންނެވެ. އެމީހުންަނށް ހުީރ ފާފަފުއްސެވުމާިއ މާތްވެގެންާވ  مؤمن حقّއެދެބައިމީހުންނަކީ ކަ

 ِوالَيَـةބޭކަލުްނގެ  أْنَصارىّބޭކަލުންނާއި  مهاجرىّއަދި އޭގެަފހުގަިއ އެބަީހ މިއާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުމަށްފަހު ނުވަަތ  (75)

ންނާއިއެުކ  مؤمنއަށްގޮސް ަކލޭމެން  هجرةބަޔާންކުރުމަށްފަުހ ދެން އީާމންވެގެން  حكمއަށްފަހު އެދެބައިމީހުްނގެ 
ދިނުމާ އެހީވުމާއި ާވރުތަވުމުގެގޮތުން ކުރިން އެދިަޔ  نصرނީ ހަމަ ކަލޭމެންގެ ެތރެއިންނެވެ.ކޮށްހެދި މީހުންވަ جهاد

މިމީހުންގެމައްޗަްށެވސް ހަމަ އޮންނާނެެއވެ. އަދި ގާތްތިާމގެމީހުން ޭއެގ  حقّއަދި އެ  حكمމީހުންނަށްވެސް އޮތް 
އެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  حكمގެ ފޮތުގެ  الّلهވެއެވެ. އެއީ ކަންބޮޑެވެ. އައުލާވެގެން  حقّއެއްބައެއްގެ ަމއްޗަށް އަނެއްބަަޔކު 

 އަދި ުހރިާހ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ. –ހުރިާހކަމެއް  އީ الّلهتعالى
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 މާނެ  ގ ެ التـوبة ُسورة
 

  (129)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                     الت وبة       ُسورة 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

             =  )ީމިއ( އާއި އެކަލާނގެ الّله   އާގެ ަފރާތުންވާ ަބރީައވުމެކެވެ.رسول     

   = ( ނާިއ مؤمنކަލޭމެްނ )ްުކރިމީހުންނާިއ )ެއގްރީމެންޓްުކރި ީމހުނާއި( عهدނ       =  

  ންކުރެ. ُمْشِرك         = ( ްބިމުަގއި ހިނގާބިނގާެވ ހަދާށެވެ مشركފަހެ ަކލޭމެނ )ްނ!    

    = .ުހަތަރު މަސްދުވަހ      =  ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ!    =  ހަމަކަށަވަުރްނ

 ކަލޭމެންނަކީ.         = ނުކުޅައްދައިެލޭވނެ ބައެއްނޫނެވެ.الّله      =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

 އީ.  الّلهتعالى        = .ެކާަފރުން ެދރަކޮށް ނިކަމެތިކުރައްވާޭނ ކަލާނގެއެވ      

   =  )ީއަދި )މިއ އާއި ެއކަލާނެގ  الّله އާގެ ަފރާތުންވާ  رسول  އެކެވެ.  إعالن      = 

 )އެންމެހައި( މީސްތަކުންނަށް.        =   ާދުވަސް / ނުަވަތ  عيدދުަވހު. )ބޮޑު حّجބޮޑުވެގެންވ

  ދުވަސް( حّج     =  ްބަރީއަވެވޮޑިގެްނވާ ކަމުެގ  الّلهتعالىހަމަކަށަަވރުނ      = مشرك 

 ންގެ ކިަބއިން.     =  އާެވސް )ބަީރއަވެވަޑަިއގެންވެެއވެ.(رسولއަދި އެކަލާނެގ       =   ފަެހ

  ވެއްޖެއްޔާ.توبةން( مشركކަލޭމެން )      = .ެފަހެ އެީއ ހަަމ ކަލޭމެނަށްާވ ހެެވކެވ       

 ފަހެ ކަލޭމެން އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ.  =    =  ެފަހެ ކަލޭމެން ދަންނާށެވ!          

    =  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންނަީކ  ނުކުޅައްދަިއލެޭވނެ ބައެއްނޫނެވެ.  الّله      =  އަިދ

ކާފަރުވީ މީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު އުާފވެރިކަުމގެ    !ދެއްވާށެވެ خبر      =  ިعذابވޭންދެނިވ 

    އެއްގެ ވާހަަކއިން.    = ( ްނާއި  مؤمنކަލޭމެނ )ްކުިރ މީހުން މެުނވީ.  عهدނ  

      =  .ްމުޝްރިކުންގެތެެރއިނ          ެعهدދެން ކަލޭމެނަށް އެްއވެސްކަމެއް )އ
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 ން( އުނިނުކުރާ.         = ެއިދިކޮޅަށް( އެމީހުން ެއހީނުވާ.ނާ ނ  އަދި ަކލޭމ(   = 

 ހަމައެކަކާވެސް.         = ( ްއެމީހުންނަށް ފުރިހަަމކޮށްދޭށެވެ مؤمنފަހެ ކަލޭމެނ )ް1ނ    = 

 .  عهدއެމީހުންގެ       =  ެއަށް.  ُمدَّةއެމީހުންގެ އ     =  ްالّلهتعالىހަމަކަށަވަރުނ .     

      = ވެރިންނަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ. تقوى 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އާއި އެކަލާނެގ  الّلهންގެ ކިބައިްނ  مشرك (އެގްރީމެންޓްުކރި)، ކުިރ  عهدންނާއި(  مؤمنމިއީ )ކަލޭމެން  (1)

 وسّلمއާގެ ފަރާތުން ވާ ބަރީައވުމެކެވެ. ބަރީައވާކަން އެްނުގމެވެ. )އެއީ އެމީހުން  رسول عليه الّله صّلى الّله  رسول

އާިއ  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمވެގެންނެވެ.  خالفއާިއ އެްގރީމެންޓާިއ އެމީހުްނ  عهدއާއި އެމީހުންނާ ދެމެދުީވ 

 އެވެ.( عهدާއ ކުާރ  إسالمىأّمةީކ މުޅި އަ عهدކުރާ 

)އޭ  (2) ( ހަތަރުމަސްދުވަްސވާންދެން ކަލޭމެްނ ބިމުގައި ހިނގާބިނާގވެ ދަތުރުފަތުުރކޮްށ !ންނޭވެ مشرك

ކަލޭމެންނަީކ  !އުޅޭށެވެ. )އޭގެފަުހގަިއ ދެން ހަނގުރާަމއެވެ.( އަދި ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ  الّله

 ީއ ކާފަރުްނ ދެރަކޮށް ނިކަމެތިކުރައްވާޭނ ކަލާނެގއެވެ.  الّلهބައެއްނޫނެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ 

ާއިއ  الّلهއެންމެަހއި މީސްތަކުންނަްށ  –ދުވަހު  عيدބޮޑު  يعنى: –ދުވަުހ  حّجއަދި )މިއީ( ބޮޑުވެގެންާވ  (3)

ންެގ  مشركވަނީ  الّلهއެކެވެ. އެްނގެވުމެކެވެ. އެީއ ހަމަކަށަަވރުން  إعالنވާ އާގެ ފަރާތުްނ ކުރައް  رسولއެކަލާނގެ 

ކިބައިން ބަރީއަެވގެންނެވެ. އަދި އެަކލާނގެ  އާވެސް ވަނީ ) رسول ގެންެނވެ. ވަޑައިންގެ ކިބައިން( ބަރީައވެ مشرك

)އެކަން އަންގައި  ުކރުމެކެވެ.( އަދި ަކލޭމެން )إعالن ން( مشرك ވެ توبة ގެ މަގަށް الّله ވެއްެޖއްޔާ އެީއ رجوع

ހަމަކަށަަވރުްނ  !ކަލޭމެންނަށްވާ ހެެވވެ. އަދި ކަލޭމެން އެނުބރި ފުަރގަްސދީފިއްޔާވެސް ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

ކަލޭމެންނަކީ  ނުކުޅައްަދއިލެވޭެނ ބަެއއްނޫނެވެ. )އެބަީހ: ަކލޭމެން ކޮންމެތާުކ ިފލާރައްާކވާްނ އުޅުނަްސ الّله

ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ خبرހުރިކަުމގެ عذابލޭމެން އަުތލައްވާނެތެވެ.( އަދި ކާފަރުންނަށް ވޭްނދެނިވި އެކަލާނގެ ކަ

  !ދެއްވާށެވެ

عهدން އެްއވެސް ތަންކޮޅެްއ އުިނ ނުކޮށް عهدކޮްށ ެއ عهدންނާއި  مؤمنންގެެތރެއިން ަކލޭމެން مشرك (4)
ވެ ދެކޮޅުވެރި އެްއވެސް ބަޔަާކއި އެީހވެ ވާގިނުީދ خالفންނާއި  مؤمنމަތީ ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެތިބެ އަދި ކަލޭމެން 

އޭގެ މުއްދަުތ  عهدފަެހ އެމީހުންެގ އެ  !ންނާއިމެުދ ދަންނައެވެمشركމަތީ ރަނގަޅަށް ތިިބ عهدތިބި އެބަހީ: ުކރި 

 الّلهވެރިންނަށް  تقوىަވރުން ( ހަމަކަށަ!) އެމީހުންނަްށ އެޔާޚިލާުފގޯާނ ނުކުރާށެވެ!ހަމަވާންދެން ފުރިހަަމ ކުރާެށވެ

 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = .ާފަހެ ނިމިއްޖެއްޔާ. ވޭތިެވހިނގައްޖެްއޔ        = ތެިރ މައްަސރުތައް. حرمة     

      =  ެކުރާށެވެ قتل !ންތައް މަރާށެވެ مشركފަހ!      = ( ްނަށް  مؤمنކަލޭމެނ )ްނ

 އެމީހުން ފެނުނުތާކުން.   = ެުކރާށެވެ أسير !ހިފައިގަންނާށެވެ !އަިދ ކަލޭމެްނ އެމީުހން ހިފަހައްޓާެށވ!  

    = ެކުރާށެވެِحصار !އަދި ކަލޭމެން އެީމހުން ބަންދުކުރާެށވ!     =  އަދި އެމީހުންނަްށ

  !އެބަހީ: އެމީހުްނ މެުރވުމުެގ އިންތިޒާރުަގިއ ތިޭބށެވެ !އިށީންނާށެވެ     =  އިންތިޒާރުުކރެޭވ ކޮންެމ

 ތަނެއްގައި )ކޮންެމ މަގެްއގައި(      =  ްވެއްޖެއްޔާ.  توبةަފހެ އެީމުހނ         =  އަިދ

 ކޮށްފިއްޔާ. قائمއެމީހުން ނަމާދު      =  .ާައދި އެމީހުން ޒަކާތްދީފިއްޔ        = 

 !ފަހެ ަކލޭމެްނ އެމީހުންެގ މަގުްނ އެމީހުްނ ދޫކޮށްލާށެވެ.     =  އީ. الّلهހަމަކަަށވަރުްނ        

 ކަލާނެގއެވެ.ެލއްވުްނ ބޮޑު  رحمةގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  =          =   ިمشركއަދ 

 ންކުރެ އެކަކުެވސް.      =  އެމީހަުކ ަކލޭގެފާުނންގެ ައރިހުްނ އަްށ އެދެފިއްޔާ. )އަމާންކަމަްށ  ِجَوار

 އެދެފިއްޔާ(     =  ެ1ފަހެ އެމީހަކަްށ ކަޭލގެފާނު އަމާްނކަން ދެއްވާށެވ          =   އޭާނ

  އަޑުއަހަންދެން( )އޭނާައށް ކިޔައިދޭންވާނެ(  قرآنގެ ބަސްފުޅު ައހަންދެން ) الّله   = ( ާتوبةދެން އޭނ 

1 ވުމުން މަނާވެގެންފިއްޔާ( އޭނާ ފޮނުވާށެވެ إسالمވެ      =  ައޭނާ އަމާންވާތަނަށް. )އޭނާގެ ވަޒަނަށް ނުވަތ

 އެގޮތަށް ހަދަންޖެހުނީ.  =   ންނާ ހަމައަށް( مشرك      =  .ެހަމަކަށަވަރުން އެއީ ބައެކެވ  

     =  .ޭއެީމހުންނަށް ނޭނގ     =  އޮންނާންވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ 

      = ންނަށް  مشرك   =  އެއް. عهد   َ   = ގެ  الّله  ގައި.  حضرة  

 =  އަިދ ެއކަލާނެގ    އާެގ ައރިހުަގއްޔާއި. رسول    =  :ީަކލޭމެންނާިއ )އެބަހ

  ީވ މީހުންނަށްމެނުވީ.  عهدއާއި(  رسولالّله         = َمْسِجُد -ގެ ަކއިރީަގއި  َمْسِجُدْالَحَرام

 ަގއި.  ْالَحَرام          =  ްެވ ތިިބއްޔާ( قائمމަީތ  عهدވެތިބިއްާޔ ) قائمފަެހ އެމީހުްނ ކަލޭެމނަށ 

         ް(!ވެ ތިބޭެށވެ قائمމަީތ  عهد) !ވެތިބޭށެވެ قائمަފހެ ކަލޭމެންވެްސ އެީމހުންނަށ     

       =  ްވެރިންނަށް ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ.  الّلهتعالىتقوىހަމަކަށަަވރުނ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެންފަހެ  (5) ތެރިެވގެންވާ މައްަސރުތައް ނިމިއްޖެއްޔާ. )އެަބހީ: حرمة  مشركމަސް ނިމިއްޖެއްޔާ( ދެން ُمحّرم

ކޮށް އެބަީހ: َحَصارއަދި އެމީހުން ހިފާ އަީސރުކޮށް  !ކުރާށެވެقتل !ންގެ މީހުން ަކލޭމެނަށް ފެނުނުތާކުން މަރާށެވެ

އަމިއްލައަށް  ައދި އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަށް  !ބަންދުކޮށް ހަދާށެވެނުުކރެވޭ ގޮތަށް َتَصّرف ކުރެވޭ ކޮންެމ  إنتظار

ތަނެއްގައި ކޮންމެ މަގެްއގަިއ  ދެންފަހެ އެމީހުން  !ކޮްށ ބަލަަބލަިއ ތިބޭށެވެ  إنتظار ވެ އަދި އެީމހުން ނަމާުދ  توبة

( !)ދެން ނުެބހޭށެވެ !މީހުްނ ދޫކޮްށލާށެވެކޮށް އަދި އެމީހުން ޒަކާތްީދ ހަަދއިފިއްާޔ ދެން އެމީހުްނގެ މަގުްނ އެ قائم

 ލެއްުވން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.  رحمةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

 ެގެ އަރިހުްނ ިރވާވެެގންވާ ރިާވޔަތެއްަގއި ެވއެވެ.  إبنعّباسގައި  تفسيرالطّبرى !ދަންނައެވ 

 ންެގ  مشركއެްއ ވެަފއިާވ عهدއާިއ  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمވުމުެގ ުކރިން ެގ ާއޔަތް ާބވައިެލއް بـََراَءُة

 ެގ ދިަހވަނަ ދުވަހާއި ހަމައެވެ. އެއީ އެއަަހރުގެ ربيعاآلخرކުރެްއވުމަށްފަހު  إعالنއަކީ އެއާޔަތް ُمدَّة މަހުެގ  حّج

 މަުހގެ ދިަހއަކަށެވެ. ހަތަރުމަެހވެ. ربيعاآلخرދިހައަކުން ެއއަހަުރގެ 

  ން ކުރެ مشرك އުާވލައި ހެދިީމހުންނާމެދު ބަލާނެ عهد މަސް  محّرمއެއް ނެތެވެ. )އެީއ عهد

 މެންދެނެވެ.(ނި

 ިއަށް އެއްވެްސ ގޮަތކުން އުނިއިތުުރ  عهدޮކށް  عهدާއއި  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمންުކރެ  مشرك އަދ

 ަހމަވާންދެނެވެ.  مّدةަގއިވާ  عهدއަކީ އެ  مّدةނުކޮށް ސާބިތުވެތިބިމީހުންެގ 

)އޭ   (6) الّله ( !އެވެ رسول ންުކރެ ެއކަކުވެްސ ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހުްނ އަމާންކަން އެދެފިްއާޔ  مشرك

ެގ އަުޑ އޭާނ އަަހއިފުމަްށ  قرآنފުޅު އެބަހީ: ކީރިިތ  كالمެގ  هاللّއެީއ އޭާނ  1އެމީހަކަށް އަމާންކަން ެދއްވާށެވެ

( ެދން އޭގެފަހުްނ އޭާނ އޭނާއަްށ އަމާންކަްނ ލިބޭތަނަކަްށ 1ކިޔަވާެށވެ قرآنދާންދެނެވެ. )އަދި އޭާނއަށް އިވޭފަށުގަިއ 

)އެީއ އޭާނ  !ފޮނުވާށެވެ ވެ  توبة ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަީކ އެީއ ވުމުން މަނާެވގެންފިއްޔާއެވެ.( ެއހެނީ  إسالم

 ނުވީމާ އެމީހުންނަްށ ހުިރ ެގއްލުމާ ަހލާކުވެސް ނޭނގޭ ބަެއކެވެ.( إيمانނޭނގޭ ބައެކެވެ. )

ވާީނ  حّقއެއް އޮންނާން  ذّمةއެއް  عهدންނަށް  مشركއާގެ ައރިހުަގއި  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهتعالى (7)

ކަިނ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟. ހަމައެ ْالَحَرام ގެ ަކއިރީގަިއ ަކލޭމެން ) َمْسِجُد ން( ނާިއ  مؤمن ޮކްށ  عهد

ގަބީާލގެ ބަެއއް ކަުމގައިިވއެވެ. އެމީހުްނ  بَنوَبكرވަްނހައިެގ  ِكَنانَـةއެގްރީމެންޓްީވ މީހުނަށް މެުނވީއެވެ. )އެމީހުންނަކީ 

ގެ މަތީ ސާބިތުވެގެން ކަމުަގއިވިެއވެ.( ފަެހ  عهدއާއި އެީމހުންނާއި ދެމެުދވީ  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمތިބީ 

 عهدންވެްސ އެމީހުްނގެ އެ  مؤمنެވ ތިބިއްޔާ ަކލޭމެން  قائمމަތީ  عهدން( ާނއިމެދު  مؤمنއެމީހުން ަކލޭމެން )

 ންނަަވއެވެ.ލޯބިވެވޮޑިގަ الّلهވެރިންނަށް  تقوىވެ ތިބޭށެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ  قائمމަތީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  :ީއާިއ  ذّمةގެ  الّلهއެއް ނުުކރާ ބަޔަކަށް  عهدއުވާަލިއ ނުވަތަ  عهدކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ )އެަބހ

  އެއް އޮންނާނީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްެޔވެ؟ عهد          =  އެމީހުން ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

  ގަދަވެއްޖެއްޔާ.      = .ެއެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ބަލައިނުލާނެެއވެ. ފަރުާވލެްއ ނުބަހައްޓާެނއެވ  

    =  ްއެއްވެްސ ގާތްކަމަކަްށވެސް އަިދ )ވެފަިއއޮތ އެއްގެ(  عهد   އަކަްށވެސް. ذّمة    = 

 އެމީހުން ކަލޭމެން ރުްއސައެވެ.    = .ްއެމީހުންގެ އަނގަތަކުނ       =  ެއަދި އެމީހުންގ

 މުޅިން މަނާވެގަނެއެވެ. )އެާޔއި އިދިކޮޅެވެ.( ވަނީހިތްތައް    = .ީއަދި އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުންނ  

    = .ެފާސިގުންނެވ      =  ްބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ވިއްކައިފިެއވެ. އެމީހުނ .     =  

  ގެ އާޔަތްތައް. الّله      =  .ްކުޑައަކަށ      =  ފަެހ އެމީހުން އެކަލާނގެ މަުގ

   ބަންދުކޮށްފިއެވެ.  = .ެހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ނުބައިކޮށްފިއެވ           = 

   އެމީހުންކުާރ ކަމުގަިއވީ ކަންަތއް.    =   ްނުކޮްށލައެވެ. / ބަަލއެއް ުނލާނެއެވެ.  إنتطارއެމީހުނ   

   =  ްއަކާއި މެދު. مؤمنއެއްވެސ         =  ިذّمةެއއްގެ عهدއެއްވެސް ގާތްކަމަކަްށވިޔަސް އަދ 

 އަކަށްވިޔަސް.       =  ެއަދި އެމީހުން ދަންނައެވ!          =   ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 އެމީހުން ެއީއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ މީހުންެނވެ.       =  ވެއްޖެއްޔާ.  توبةފަހެ އެމީހުްނ        

 ކޮށްފިއްޔާ. قائمއަދި ނަމާދު  =     = .ާައދި އެމީހުން ޒަކާތްދީފިއްޔ          

 ންނެވެ. أخގެ ގޮތުްނ ކަލޭމެންެގ  دينފަހެ ެއއިންރު އެއީ  =       =  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ކުރައްވަެމވެ.  تفصيلއާޔަތްތައް         = .ްދަންނަ ބަޔަކަށ            =  ިއަދ

އެމީހުން އެމީހުންެގ ހުަވއި އަދި   ތަްއ އުވަިއލިއްޔާ. عهد       =  ެއެމީހުންގ އަށްފަުހ. عهد

        =  ެކިޔަިއ ހަދަންޏާ.ކިޔައި ހުތުރު އެްއޗެތި  َعيبއާއިމެދު  دينއަދި ކަލޭމެންގ      
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  1ފަހެ ކަލޭމެން ހަނގުރާަމކުރާށެވެ =         =  ެންނާއި.إمامކާފަރުކަުމގ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

  އެމީހުން.     =  ްއެމީހުންނަކަްށ އެއްެވސ  އެއް ނުެވއެވެ. عهد       = 

  އެމީހުން )އެކަންތަކުން( ހުއްަޓއިލައިތޯ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެްއ  عهدއެްއ އަދި  ذّمةެގ  الّلهއެްއ ކޮށްފަިއ ނެްތ ބަަޔކާއިމެދު(  عهدއުާވިލ ބަޔަކަްށ ނުވަަތ  عهد) (8)

އޮތުން  ވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟. އެހެީނ ެއމީހުން ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ މިހާުރ ގަދަެވގަތަްސ  حّق

ކަލޭމެންނާއިމެދު އެމީހުްނ އެއްވެްސ ގާތްކަމަާކއިމެދުވިޔަސް އަދި ވެފައިއޮްތ  އަކާއި  عهد އަކާއިމެދުވެްސ  ذّمة

އެއްވެްސ ފަރުާވލެްއ ބެލުމެްއ ނުބާއްވާެނއެވެ. )ަކލޭމެންނާއިމެދު އެމީހުްނ ހިތަށްެއރިގޮތެްއ ހަަދއިލާނެެއވެ.( 
އެމީހުން ކަލޭމެން ރުއްސަނީ ހަމަ އެމީހުންގެ އަނގަތަކުންނެެވ. އެމީހުންގެ ހިތްތަްއވަނީ މުޅިން އިދިކޮޅަށެވެ. އަިދ 

 ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ީމހުންނެވެ. الّلهންނެވެ.  فاسقކީ އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަ

އެމީހުން އެަބހީ: ކާފަރުްނ  (9) ގެ އާޔަތްތަްއ ކުޑައަގަކަްށ ިވއްކީއެވެ. )ބުެނވެނީ الّله އެމީހުންަންށ  أبوسفيان

( والّلهأعلمުއވައިިލ ކަމަެށވެ. عهدާއއި ދެމެދުވެފަިއވާ رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمދިން ކާއެތިކޮޅަކަްށ އެމީހުްނ 

إسالمއަށް މީހުްނ ވަނުން މަނާކޮްށ އަދި إسالمدينގެ މަުގ މީސްތަކުންނަށް ބަންދުުކރީއެވެ. )الّلهދެން އެމީހުން 
ގައި ތިބި މީހުން އެދީނުން ބޭރުުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރީެއވެ.( ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަްއ دين

 ބައިވެގެންވެެއވެ.ނު

 –އަކަށް ެއއްވެސް ބެލުމެއް ذّمةއެއްގެ عهدެއއްގެ ގާތްކަމަކަށް އަދި ވެފައިއޮތް مؤمنއެމީހުން އެއްވެސް  (11)

 އަދި ފަރުާވލެއް ނުަބހައްޓާނެެއވެ. އެމީހުންނަކީ ހަމަ ހައްދުފަަހނަޅައިފާ ބައެކެވެ. 

ފަހެ އެމީހުްނ  (11) މީހުން ަނމާދު ެވ ެއގޮތް ދޫކޮށް، އަދި އެتوبة ކޮްށ އަދި އެމީހުން ޒަކާތްދިްނ قائم

ންނެވެ. އަދި ތަންދޮރު ދަންނަ ބަޔަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ أخގެގޮތުން ަކލޭމެންގެ دينކަމުގައިވަންޏާ އެއީ ހަމަ 

 މެވެ. އްވަމެކޮށްދެ تفصيلއާޔަތްތައް 

އުވަިއލައިފިްއޔާ އަދި ަކލޭމެްނ عهدކަށަަވރުކޮށް އެްގރީމެންޓްކުރުމަށްފަުހ އެމީުހންގެ އެ عهدއަދި އެމީހުން  (12)
ކިޔަިއ ހުުތރު އެއްޗެިތ ކިަޔިއ ހަދަންާޏ )ެއއީ ހަމަ ކާަފރުންނެވެ.( ފަެހ ކާަފރުންެގ َعيبާއއިމެދު دينންގެ( مؤمن)

އެ  عهدހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަކަްށ އެއްވެްސ  !ންނާިއ ސަރުާދރުންނާިއ ކަލޭމެްނ ހަނުގރާަމ ކުާރށެވެإمام
އެްއ ހުަވއެއްނެތެވެ.( عهدތެރިވެވޭފަދަ ެއއްވެްސ  حرمةއުާވލި ކާފަރުންނާއިމެދު عهدކަށަވަރެްއ ނުވެެއވެ. )އެބަހީ: 

 އެއީ އެމީހުްނ އެތިބިގޮްތ ދޫކޮށް އެކަން ުހއްޓައިތޯެއވެ.
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ކަލޭމެން ބަޔަކާ ހަނގުރާމަ ނުުކރާނޭ ހެއްޔެވެ؟        =  އެބަޔަކު އެބަަޔުކެގ

  އުވާލި. عهد        =  އަދި އެމީހުްނ އާ )ރަށުން( ނެރެލުމަްށ  رسول ކުރި )އަިދ  قصد

 ނެރެލައި(     = .ެއަިދ ކަލޭމެންާނ )ހަނުގާރމަ( ފެށީ އެމީހުންނެވ        =  ފުރަތަަމ

 ފަހަރު.     = ަކލޭމެން އެީމހުން ދެެކ ބިުރަގންނަނީ ހެއްޔެވެ؟       =  حّقފަެހ الّله

 ކަންބޮޑެވެ.    =  .ްއެަފރާތަކަްށ ކަލޭމެްނ ބިުރވެިތވާނ         =  ކަލޭމެންީނ

  ންކަމުގައިވަންޏާ. مؤمن    =  ( ްއެމީހުންނާ ހަނގުރާަމ ުކރާށެވެ. مؤمنކަލޭމެނ )ްނ!       = 

   ަކޭލމެންގެ އަތްތަކުން. =  ދެްއވަނީއެވެ.عذابއެމީހުންނަްށ الّله     =  އަިދ އެަކލާނެގ

 އެމީހުން ދެރަުކރައްވާ ނިކަމެތި ުކރަްއވަނީއެވެ.      =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންގެ ަމއްޗަްށ

ކަލޭމެން ) ން( ނަށް مؤمن  ެދއްވަނީއެވެ.نصر  =  ެއަދި އެަކލާނގ ދެއްވަނީެއވެ. ފަސޭހަަކްނ  شفاء

  ދެއްވަނީއެވެ.       =   ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް. مؤمن    =  އަދި އެަކލާނެގ

 ދުއްވާލުމަށެވެ. / ނެިތކޮށްލެްއވުމަށެވެ.     = ( .ްވެިރ حسدއެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއިވާ ރުޅިވެރިކަނ

 ރުޅިވެރިކަން(    =  ިއަދ  الّله ެލއްވުމަެށވެ.  توبة      =  ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނިވ

 އަޅެއްގެމައްޗަށް.        =  ިއަދ ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّله    ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ.حكمة  

    = ( ީހކުރަނީެހއްޔެވެ؟ مؤمنނުވަަތ ކަލޭމެްނ )ްނ    = .ްކަލޭމެްނ ދޫކުެރވޭނޭކަމަށ      

    =  ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންނެވުްނ ފާޅުނުކުރައްވަނިސް( ެގ ދެނެވޮޑިގަތުްނ ނާންގަވަނިސް.الّلهއަިދ (  

       =  ްުކރީ ކޮންަބޔަކުކަން.جهادކަލޭމެންުކރެނ      =  .ިއަދި އެމީހުން ުނހިފައ

   ނުކުރާ. إختيار/    = ފިޔަވައި. الّله     =  ެرسولާއ ވިޔަސް. )رسولއަދި އެަކލާނގ

  ނުުކރާ( إختيارއާ ފިަޔވައިވެްސ      =  ނުުކރާ( إختيارން ފިަޔވައިވެްސ مؤمنންނާއި. )مؤمنއަިދ 

    = ތެރި އެހީެތރިޔެއް. رحمة     =  ިخبرތައް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. / خبرއީ الّلهއަދ

  ތައް އަންަގވާ ަކލާނގެެއވެ.         = .ެަކލޭމެންކުރާ ކަންތައްތަކުގ          = 
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  ންނަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. مشرك      =    ުކރުން. ِعَمارة     =   ގެ މިްސކިތްތައް. الّله

         =  ެއެމީހުން އެމީހުްނގ ތަކަށް ހެކިާވ  نفس   . حال    = .ްކާފަރުކަމަށ 

    = ެ(1އެީމހުން )ދަންނައެވ           =  ޮވެގެންވިެއވެ. باطلތައް  عملއެމީހުންގެ ހެޔ 

     = .ެއަދި ހަމަަނރަކައިަގއެވ       = .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން ދެމިތިބޭނ    ކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)އޭ   (13) ( އެބަޔަކު އެބަޔަުކ ކުިރ 1ންނޭވެمؤمن ކަށަވަުރ އުާވލި ބަަޔކާއިމެދު ަކލޭމެން ހަނގުރާަމ عهد

ނުކުރާނޫހެއްެޔވެ؟ އަދި އެމީހުންަނކީ  އާ އެަކލޭގެފާުނންގެ ރަށުން ނެެރލުމަށް މަސައްކަތްުކރި މީހުންނެވެ. رسول
އެމީހުންނަީކ އެންމެ ފުރަތަަމއިން ަކލޭމެންނާއި ހަމުގރާމަ ފެށި މީހުންނެވެ. ކަލޭމެން )އަދި  ން( ފަެހ مؤمن

 އަށް ބިރުވެތިވުން  للّا އެމީހުންދެކެ ިބރުގަންނަނީހެްއޔެވެ؟. ފަެހ އެަފރާތަކަށް ިބރުެވތިވުމުގެ ގޮތުްނ ބިުރވެތިވާްނ 
 ންކަމުގައި ވަންާޏއެވެ.   مؤمهކަންބޮޑެވެ. ކަލޭމެންނަކީ   حكّ މާ 

 عذابއެމީހުންނަށް   للّا ކަލޭމެންެގ އަތްތަކުްނ  !ެހ އެީމހުންނާ ހަނގުރާމަުކރާށެވެކަލޭމެން ފަ (14)
 نصرދެއްވަނީއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުްނ ދެރަުކރައްަވިއ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ 

 ދެއްވަނީއެވެ.  شفاءބައެްއގެ ހިތްަތކަށް އެަކލާނެގ مؤمنދެއްވަނީއެވެ. އަިދ 

 ެرسولالّلهصّلىالّلهދެއްވުޭމ ބުނެވުނުަބހުގެ ުމރާދެއްކަމުަގއިވަީނ شفاءބައެްއގެ ހިތްތަކަްށ مؤمن !ދަންނައެވ
 (والّلهأعلمވަންހަެއވެ. )ُخَزاَعةންކަމުގައިާވ  َحِلْيُفެގ عليهوسّلم

 އެމީހުންނަށް މަރާ  ކާފަރުން އަދި (15) ންގެ އަތްތަކުްނ އަދަބުދެއްވަނީ އެމީހުްނގެ ހިތްތަުކގައިާވ  مؤمن
ރުޅިވެރިކަމާިއ ދެކޮޅުވެރިކަްނ އެކަލާނގެ ނެތިުކރައްވަިއ ދުއްވައިލުމަށްޓަަކއެވެ. އަދި  تعالى އެކަލާނެގ  الّله

 حكمةީއ ދެެނވޮޑިގެންާވ  تعالى الّلهިދ ެލްއވުމަށެވެ. އަ توبةއަޅުތަކުންކުެރ އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް 

 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. 

)އޭ   (16) ( އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވާ !ންނޭވެمؤمن ުކރި މީހުންނާއި އަދި جهاد ާއއި އަދި ެއކަލާނެގ الّله
 އާ އާއި رسول ތަކުން ފިަޔވައި ެއހެން ބައެއްގެެތރެިއން مؤمن ތެރި رحمة ސަަހރޯވެިރއެއް ނުހިާފ ތެރި  إخالص

މީހުންނާއި ) ނުކުރާީމހުންނާއި( މިކަންކަން إختيار   އި ވާގޮތްގެ ެދނެވޮޑިގަތުމުގަالّله ވެ ފައުޅުނުވަނިްސ  تحقيق
ެއއް ުނކުރައްާވ ދޫކޮށްެލވޭނޭކަމަށް ަކލޭމެން ހީުކރީހެްއޔެވެ.؟ إمتحانންނޭ ބުނީމާ( ެއއްވެްސ مؤمنކަލޭމެން )ހަަމ 
ވެ. ަކލޭމެންގެ އީމާންކަން އެކަލާނގެ ޗެކްުކރައްވާނެެއވެ.( އަދި )އެހެން ނުވާނެއެ އީ ަކލޭމެންކުރާ ކަމުގައިާވ الّله
 މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.  خبرކަންތައްތަކުގެ 

 އަދި (17) ން ތިމާމެންގެ އަމިްއލަ  مشرك  ގައި حالތަކުގެމައްޗަށް. ކާފަރުކަމަށް ހެކިދޭ  نفس ގެ الّله
މިސްކިތްތައް  ކޮްށ މަރާމާތުކޮށް ހެދުމީ އަިދ ބިނާުކުރމީވެސް  عمارة ންނަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އެމީހުންީނ  مشرك

 ެވގެންވާ ބަެއކެވެ. އަިދ އެމީުހން ދެމިތިބޭނީ ހަމަނަރަކަިއގައެވެ.باطلތަްއ عملއެމީހުންގެ ހެޔޮ 
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           =  ގެ މިސްކިތްތައް الّله    ކުރަންވާނެކަން ކަށަަވރީ. عمارة   = الّله 

  އަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ.        =  ިދުވަހާއި.  آخرةއަދ      =  އަދި އެމީހާ ނަމާުދ

 ކުާރ قائم     = .ޭއަދި އެމީހާ ޒަކާތްދ         =  އަށް މެނުީވ އޭާނ  الّلهއަިދ

  ބިރުވެތިނުވާ.           =  ކުރެެވއެވެ.( أّميدއެމީހުން ވާނެއެވެ. )އެީމހުން ވުްނ  

      =  .ްތެދުމަގު ލިބުނު މީހުންގެެތރެިއނ         / ކަލޭމެން ލީހެއްޔެވެ.؟

 ހަދައިލީެހއްޔެވެ؟.      = اِجْيه جَّ  ފެންދިނުން.ށް ންނަ ح              =  އަިދ

 ހަާދ މަރާމާތުކުރުާމއި. مسجدالحرام       = ފަދައިން.ީވ މީހަުކ  إيمانއަްށ الّله        

އަދި   ދުވަހަށާއި. آخرة          =  ުއަދި އެމީހަކ    ގެ މަުގގައި ޖިހާދުުކރި؟الّله   

    =  ްަގއި ހަމަހަމަނުވާނެެއެވ. އެއްަވުރ ނުވާނެއެވެ.حضرةގެ الّلهއެީމހުނ        =  އަިދ

  ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ.الّله        = .ްއަނިޔާވެިރ ބަޔަކަށ     =  އީމާންީވ

  މީހުން.    =  ކުރި.هجرةއަދި އެމީހުްނ            =  ްގެ މަގުަގިއ الّلهއަދި އެމީހުނ

  ކުރި.جهاد       =  ެއެމީހުންެގ މުދަާލއި އެމީހުްނގ  ތަކުން. نفس     =  

   ަދރަޖަ މާބޮޑެވެ.އެމީހުންގެ    = ަގއި.حضرةެގ الّله         =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އަިދ ކަ

 އެއީ.         = .ެނަސީުބވެރިންނެވ       =  އެމީހުންެގ އެމީހުންނަްށ  رّب

އުފާވެރިކަމުގެ   ދެއްވަނީއެވެ.خبر      =  ެއެކަލާނގ ން حضرة ހުރިކަުމގެ. رحمة    = 

 ރުއްސެވުމާއި.     = .ިއަދި ސުވަރުގެތަކާއ    = .ިއެމީހުންނަށް ހުރިކަމުގައ       
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  =  نعمةެވގެންވާ قائمއެތާނގަިއ           =    .ެއެމީހުން އެތާ އަބަުދ ދެމިތިބޭހުއްޓެވ   

   =  ްހަމަކަަށވަރުނ  الّله   . تعالى  =  ެއެަކލާނގ   ގައިެވއެވެ.حضرة      = 

  ބޮޑުވެގެންވާ ަދރުމަ.        =   .ެއޭ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުންނޭވ!       =  ކަލޭމެްނ

 !ނުުކރާށެވެ إختيار 1ނުހިފާށެވެ       =  ންއެީއ  أخަކލޭމެންގެ ބަަފއިންނާއި އަދި ކަލޭމެންެގ 

    = .ިިސއްރުެވރި ސަހަޯރވެރިންކަމުަގއ           =  އެމީހުން ކާފަރުކަަމްށ

 ލޯބިކުރަންޏާ.       =  .ްއީމާންކަމުގެ މައްޗަށ         =  އަދި ކަލޭމެންކުރެން އެމީހުްނ

 އެއީ ސިްއރުވެރި ސަހަޯރވެރިންކަުމގައި ހަދައިިފ މީހުން.             =  ފަހެ އެމީހުްނ

ނޑައެޅިގެން އަިނޔާވެރިންެނވެ.    އެއީ ކަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(18)  ގެ މިސްކިތްތަްއ ބިނާކޮށް الّله ުކރަންވާނެކަން ަކށަވަރީ عمارة އަށާއި އަދި الّله ދުަވހަްށ آخرة

ކޮށް އަދި ޒަާކތްދޭ މީހުންނެވެ. އަދި  قائمއީމާންވާމީހުންނެވެ. އަިދ އެީމހާ ނަމާުދ  އަށް މެނުީވ ިބރުވެތިނުާވ الّله
( އެމީހުްނ އެއީ ތެދުމަުގގައި ތިިބ !ވެމީހުންނެވެ. )ފަހެ މިދެންނެވި ސިފަތައް ހުރި ީމހުން ދަންނައެ

  ) މިސްކިްތ ބިނާކޮށް މަރާާމތުކުރަންވެސްވާީނ އެފެދަމީހުންނެވެ.(ކުރެެވއެވެ. أّميدމީހުންކަމުގައިވުން 

 آخرةއަށާއި الّلهކުރުމާިއ )ިމކަންކަން ކުާރ މީހުންނާއި(  َمْسِجُدالحرامعمارةންނަށް ފެންދިނުމާއި حاجى (19)

 ދުވަހަށް ެވ އަިދ އެމީާހ إيمان ެގ މަުގގަިއ الّله ުކރި ީމހާއާިއ ެއއްފަދަހެއްެޔވެ؟  جهاد ެގ الّله ަގިއ حضرة
އެދެބައިމީހުން ހަމަހަމަެއއްނޫނެވެ. ) އަށާއި الّله ދުވަހަށް އީމާންވެ آخرة ކުރި ީމހުން جهادގެ މަުގގައި الّله ެގ الّله

 ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ.  الّلهގައި މާމަތިެވރިއެވެ.( އަދި އަނިާޔވެިރ ބަޔަކަށް حضرة

ުކިރ  جهادގެ މަުގގަިއ الّلهއަށްގޮްސ އަިދ ތިމާމެންގެ މުދަލާއި ޖާނުްނ هجرةއީމާންވެގެން އަދި އެީމހުން  (21)
ނޑައެޅިގެްނ ގަިއ އެމީހުންެގ ދަރަޖަ މާބޮޑުވެގެންحضرةެގ الّله( !މީހުން )ދަންނައެވެ ވެއެވެ. އަިދ އެމީހުން އެއީ ކަ
 ނަސީބުވެރިންނެވެ. 

އެމީހުންގެ  (21) އެމީހުންނަށް އެކަލާނެގ َرب  ން حضرة ާއއި ރުްއސެވުމާއި އަދި ސުަވރުގެތަްއވާކަމުެގ رحمة
 ތައްވެެއވެ.  نعمةެވގެްނވާ قائمދެއްވަީނއެވެ. އެތާނަގއި އެީމހުންނަށް خبرއުފާވެރި 

ނަށްދެމިތިބޭހުއްެޓވެ. ހަމަަކށަވަރުން އެމީހުން އަބަދު އަބަދާ އެމީހުން އެތާނގައި (22) ެގ الّله ގަިއ حضرة
 ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުަމވެއެވެ.

 ކަލޭމެްނގެ އަދި ބަފައިންނާއި  ަކލޭމެންގެ 1މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންެވއްޖެ އޭ (23) ްނ أخ ކަމުގެމައްޗަްށ إيمان
ކާފަރުކަމަށް ލޯބިުކރަންާޏ އެމީހުްނ އެީއ ިސއްުރވެިރ   إختيارއެީމހުން  !ވެރިންކަމުގަިއ ަކލޭމެްނ ނުބަލާށެވެنصر

ނޑައެޅިގެން އެީމހުން އެީއ އަިނޔާވެރިންނެވެ. !ކޮށްފި މީހުން ދަންނައެވެ  ކަ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ        = .ާކަލޭމެންގެ ބަފައިްނވަންޏ       =  އަިދ

 ކަލޭމެންގެ ަދރިންނާއި.     =  އަދި ަކލޭމެންެގ  ންނާއި.  أخ   =  އަދި ަކލޭމެންެގ

 އަނބީންނާއި.    = .ިއަދި ކަލޭމެންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއ          =  އަދި ަކލޭމެްނ

 އެ ެއއްކުާރ މުދާތަކާއި.         = .ިއަިދ އެމުާދ ނުހިަގއިފާނެކަމަށް ިބރުވެތިާވ ިވޔަފާރިޔާއ  

         = .ިއަދި އެތަންތަނަްށ ކަލޭމެްނ ރުޭހ ގޯިތގެދޮރުތަކާއ       = 

   ލޯިބވެތިކަްނ ބޮޑުވެގެންވަންޏާ. )މިމިތަކެތި( ކަލޭމެންނަށް   =  رسولާއއި އެކަލާނގެ الّله

 އާއަށްވުރެ.         =  ިުކރުމާއި.جهادއަދި އެކަލާނގެ މަުގގައ      =  ްފަހެ ކަލޭމެނ

 1 ކުރާށެވެإنتظار            =  އެކަލާނގެ  الّله ފުޅާިއގެން ވޮޑިގަންނަަވއިފުމަށްދާންދެން. أمر

 ގެ ކޯފާ އައުމަށް(الّله)އެބަހީ:       =  ިތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ.  الّلهއަދ        

  =   ވެއްޖެ ަބޔަކަށް.فاسق        =    ްހަމަކަށަވަރުނ ކަލޭމެްނ )الّله نصرން( ނަްށ مؤمن

 ދެއްވިއެވެ.        .ިހަނުގރާމައިގެ( އެތަްއތަނެއްގައި / ގިނަތަންތާނގައ(       = 

އަދި  ْيُن ހަނުގރާމައިެގ ދުަވހުވެްސ )ُحنـَ   ެދއްވިމެވެ.(نصر      =  ްަކލޭމެނ  ީވހިނދުން.عجائب

    = .ުަކލޭމެންެގ ގިނަކަމާއިމެދ          =  އެކަމުން( ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ކަމެްއ(

 ނުފުދުނެވެ.        = .ެނޑު ދަތިވިެއވ  އަިދ ކަޭލމެންގެމައްޗަށް ބިްނގަ     

  އެބިމުެގ ތަނަވަްސކަމާއިއެކު. =     = .ެދެން ަކލޭމެން އެނުބރިދިޔައީމުެއވ     = 

   .حالފުރަގަސްދޭ            =    ްދެނ تعالى ެއކަލާނެގ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުްނ الّله

                                   

                                

                                  

                                    

                                 



                      
 

6 1 0   
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

 ބާވައިލެްއވިއެވެ.     =  ާއގެ މައްޗަށް.رسولއެަކލާނެގ         =  ިންެގ مؤمنއަދ

  މައްޗަށާއި.      =  ެއެްއ ބާވައިލެްއވިއެވެ.لشكرއަދި އެކަލާނގ       =  ކަލޭމެްނ لشكرެއ

  ށްނުފެންނަނަ        =   ްދެއްވިެއވެ. عذابއަދި އެކަލާނގެ ކާފަރުންނަށ  = 

  އަދި އެއީ.         =  .ެކާފަރުްނގެ ޖަޒާއެވ         =  ްލަްއވައެވެ. توبة الّلهދެނ 

     = .ިއޭގެ ފަުހގައ           .ްއެކަލާނގެ ިއރާދަކުަރއްާވ އަޅަކަށ     

     =  ިލެއްވުްނ ބޮޑުކަލާނގެެއވެ.رحمةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ الّلهއަދ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 )އޭ (24) الّله ަކލޭމެންެގ ބަފައިންނާއި ކަލޭމެްނގެ ދަރިންނާިއ އަިދ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެرسول

ންާނއި އަިދ ކަލޭމެންެގ އަނބީންނާއި އަދި ަކޭލމެންގެ ގާތްތިމާގެ ީމހުންނާއި އަިދ ކަލޭމެްނ އެއްކޮްށ أخކަލޭމެންގެ 
ގިނަކުާރ މުދާތަކާއި އަދި އެމުާދ ނުހިނަގއިފާނެކަމަށް ބިުރެވތިވާ ވިޔަާފރިާޔ އަދި ކަލޭމެން ރުޭހ ގޯތިގެޮދރުތަކާިއ 

ކުރުާމިއ جهادއާ އާިއ އަިދ އެަކލާނެގ މަގުގަިއ  رسولާއއި އެކަލާނެގ  الّله)މި މިތަކެތި( ަކލޭމެންެގ ކައިީރގަިއ 
މިކަންކަމަށްވުރެ ލޯިބވެތިކަން ބޮޑުވެގެްނވަންޏާ ދެން  ގެ الّله ފުޅު އައުމުގެ أمر ގައި އެަބހީ: إنتظار عذابގެ الّله

  !ގަިއ ަކލޭމެން ތިބޭށެވެإنتظارއައުމުގެ 

 ތެދުމަގު ނުަދއްކަވަެއވެ.الّلهެވއްޖެ ބަޔަކަށް فاسقނޭ ކަމެކެވެ. އަިދ އަތުވެދާعذابގެ الّلهއެކަމަކީ ެއއީ 

)އޭ  (25) ( ހަނގުރާމަިއގެ އެަތއް 1ންނޭވެمؤمن ެއއްގަިއ ميدان تعالى ަކލޭމެނަށް الّله ދެއްވައިިފއެވެ. އަިދ نصر
 ހަނުގރާމައިގެ ުދވަހުަގއިވެސް )އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް حنين عددދެއްވިއެވެ.( އެދުވަުހ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ نصر

ީވހިނދުންވެްސ އެމީހުްނ ގިނަކަމަކުްނ ކަލޭމެނަކަްށ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ފުއްދަެއްއ ނުދިނެވެ. عجائبގިނަކަމާއިމެދު 
ނޑު ކަލޭމެނަށް ދަތިވެގެްނވިއެވެ. އަދި ުފރަގަސްދޭ  ނޑުގެ ތަަނވަސްކަމާއިއެުކވެސް އެބިްނގަ حال)އެދުވަހު( ބިންގަ

 ން( ފުަރގަސްދީ ދިޔަެއވެ. ميدانކަލޭމެން އެނބުިރ )

ދެން )އެ ދެރަކަމަށްފަހު(  (26) تعالى އެަކލާނގެ الّله އާގެަމއްޗަށާއި رسول ތަކުންގެ މައްޗަށް ެއކަލާނެގ مؤمن
 لشكرހެްނ )އެަބހީ: އެކަލާނގެ އަމާންކަމާިއ ހަމަޖެހުން( ބާވަިއެލއްވިއެވެ. އަިދ ކަލޭމެނަްށ ނުފެންނަ އެ َسِكيَنة

عذابއެއްވެްސ އެަކލާނެގ ބާވަިއލެއްިވއެވެ. އެކަލާނގެ ފޮުނއްވިެއވެ. އަިދ ކާފަުރީވ މީސްތަކުންނަށް އެކަލާނެގ 
ދެއްވިއެވެ. ކާފަރުންނަްށ އެކަލާނެގ  ދެއްވަީނ އެފަަދއިންނެވެ. )އެީއ ކާަފރުންތަްއ جزاء ގަިއ މަރުެވ ميدان

 ވުމެވެ.(غنيمةންނަްށ مؤمنމުދާތައް  ކުެރއްވުމެވެ. އަދި أِسيُرއަނެއްބަޔަކު 

ދެން  (27) ނޑު ދަތިވެ ހަނގުރާމައިެގ مؤمنއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ޭއގެފަހުގަިއ )އެބަހީ: الّله ންނަށް ބިންގަ
ކަންތައް ގަދަވުމަށްފަުހގައި(  توبة تعالى ެލއްވިެއވެ. އަިދ الّله ީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ الّله ލެްއވުްނ رحمة

 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ.
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =    ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ!          =   ހަމަކަށަަވރުްނ

    ންނަކީ ނަިޖހެވެ.مشرك          =  ްފަހެ އެމީހުނ ْالَحَرام އާިއ َمْسِجُد

  ގާތްނުވާހުށިކަމެވެ.       = .ުއެމީހުންެގ ިމއަހަރަށްފަހ         =  އަިދ ކަލޭމެްނ

  ކަމަށް ބިރުވެތިވަންޏާ.فقير       =  ެފަހެ ނިކަންހުރ ަކލޭމެން މުއްސަނދިކުރަްއވަިއ الّله

  ފުއްދަވައިދެއްވާނެެއވެ.  =   ެއކަލާނެގ  ވަންތަކަމުން. قضل     =   އެކަލާނެގ

     އިރާދަކުެރއްވިއްޔާ.    =   ްހަމަކަށަވަރުނ އީ ދެެނވޮޑިގެންވާ الّله ވަންަތ حكمة

 ކަލާނގެއެވެ.    =  ެެވަެކަލޭމެްނ ހަނުގރާމަކުރާށ!.      =   އަްށ الّله

   އީމާންނުވާ މީހުންނާއި.         ިއަދ   ދުވަހަށްވިޔަސް )އީމާންނުވާ( آخرة   = 

 ނުުކރާ. حرامއަދި އެމީހުން          = ުކރެއްވިތަކެތި.حرامާއ رسولއާއި އެަކލާނގެ الّله  

   =  ްއަދި އެމީހުނ   ވެރިނުވާ )އެމީހުން ިކޔަމަންތެރިނުވާ(دين   =  حّقދީނަށް )حّق

    އަށް ކިޔަމަންތެިރ ނުވާ( الّلهގޮތުގައި      = ( ްيهودىފޮތްދެވުނު މީހުންގެތެެރއިނ

 އިންގެތެެރއިން( نصارىންނާއި          =  ްދީފުމަށްދާންދެން.ِجِزىެއމީހުނ     =  އަތުްނ

 އަތަށް.       =  ާއެމީހުން ނިކަމެިތވެެގންވ   .حال    =   ިއަދ ން يهودى

  ބުންނެވެ.       =  އަކީ ُعَزيـُْر  ވެ.ގެ ދަރިަކުލންނެالّله     =  ިއަދ އިްނ نصارى

 ބުންޏެވެ.      = ގެ ަދރިކަލުންނޭ. الّلهެގފާނަކީ( عيسىައކީ )المسيح    = 

 އެއީ އެމީހުންގެ ބަެހވެ.   =  .ާއެމީހުންގެ އަނގަތަކުން. ބުނ   =  އެމީުހްނ

   ހަމައެއްގޮްތ ުކރަނީއެވެ.   = .ިކާފަރުްނގެ ބަާހއ      =  .ްމީެގ ކުރިނ   

    = (1ލައްވާށިއެވެلعنة الّله)އެމީހުނަށް  !އެމީހުން ހަލާކު ުކރައްވާިށއެވެ.الّله      = 
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އެމީހުން )      )އެަކލާނގެއަށް( ދޮުގހަދަންވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟.އެމީހުން  يهودى ންާނިއ يعنى:

 އިން( ހިަފއިފިއެވެ. / نصارى  ކޮށްފިއެވެ.إختيار        =  އެމީހުންެގ راهُبެވރިންނާިއ علم

  ން.     =    ްނ ކަުމގައި. َرب   = ފިޔަވައި. الّله          =ިެގ َمْرَيم އަދ

  އާއި.عيسىފާނުގެ ދަރިކަލުްނ     =  .ެއަދި އެމީުހންނަށް އަމުރުވެިވގެން ނުވެެއވ         

  =  ެައކަށް އަޅުކަންކުުރމަށް މެނުވީ.إلهއެއްކަުއވަންތަ ހަމައެންމ         =  އެަކލާނގެ މެުނީވ

  އަކު ނުެވއެވެ.إله َحقُّ އެހެންއެއްެވސް       =  ވަންަތއެވެ.طاهرއެކަލާނގެ ހުްސ       

  =  ކުރާތަެކތީން.(شركކުރާ ކަންތައްތަކުން. )شركއެމީހުން ެއ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
عملގޮތުން( ނަޖިހެވެ. އެމީހުންގެ معنوىންނަީކ )مشركހަމަކަށަވަރުްނ  !މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އޭ (28)

އިްނ هجرة)އެީއ  !ާއއި ގާތްނުވާ ހުށިކަމެވެمسجدالحرامތައް ނަޖިހެވެ. ަފހެ އެީމހުންގެ ިމއަހަރަްށ ފަުހ އެމީހުްނ 
ނުވަވަނަ އަަހރެވެ. އަދި  الحرام އޭ ޮއއްބަސްފުޅުން މުރާދުވަނީ مسجد އާއި މުޅި مّكة ގެ مّكة އެވެ.( ައިދ حرم

ން مشركއެ –ްނ مؤمنކަލޭމެން ) ވެދާނޭކަމަްށ ބިުރވެތިވަންާޏ ަފެހ فقيرއަްށ ނައުުމގެ( ސަބަބުްނ مسجدالحرام
ނިކަންހުރެ  تعالى ޔާ އެަކލާނގެ ިއރާދަކުަރއްވައިފިއް الّله ވަންތަވެރިކަމުން ކަލޭމެން މުއްސަނދި ުކރައްވަިއ فضل

 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ. حكمةީއ ެދނެވޮޑިގެންވާ الّلهتعالىފުއްދުންތެރިކަން ދެްއވާހުއްެޓވެ. ހަމަކަށަަވރުން 

 -ވުުނ މީހުންުކރެ އެަބހީ:އް( ފޮތްދެ!ންނޭވެمؤمن)އޭ  (29)  -އިންުކރެ نصارىންނާއި يهودى އަށާިއ އަިދ الّله
ްނ حّقدينނުކޮށް އަދި حرامކުރެްއވި ތަކެތި حرامާއ رسولއާއި އެކަލާނގެ الّلهދުވަހަށް އީމާންނުވާ އަދި آخرة
އަތުންއަތަްށ ކަލޭމެނަްށ حالއަްށ ކިޔަމަންތެރިުނާވ މީހުން ނިކަމެތިެވގެންވާ الّلهގޮތުގަިއ حّقވެރިނުާވ )އެބަހީ: دين

زى ٍِ   !ދާންދެން ކަލޭމެން އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަުކރާށެވެ ދީފުމަށްِج

އަދި  (31) އެވެ. ން ބުނެيهودى އަކީ ُعَزيـُْر ގެ ދަރިަކލުންނެވެ. އަދި الّله يعنى: އެވެ.އިން ބުނެنصارى المسيح
الّسالم)عيسى ( އަީކ عليه ެގ ަދރިކަލުންނެވެ. އެީއ ހަަމ އެމީހުްނގެ އަނގަތަކުްނ ބުނާ )ހުސްދޮގު( ބަހެެކވެ. الّله

މީގެކުރީެގ ކާަފރުންެގ ބަހާިއ މިބައިމީހުްނގެ ަބހާިއ ހަަމ އެއްގޮތެވެ.  تعالى އެމީހުންނަށް الّله  !ލައްވާށިެއވެلعنة
ދު އެހާބޮޑު ދޮގުހަދަންވާީނ އެމީހުން ެއކަލާނެގ ރަސްކަންފުޅާއިމެ 1އެމީހުން ހަލާުކކުރަްއވާނެތެވެ

 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ 

ންތަކެއްކަުމަގިއ رّبފިަޔވައި الّلهއަޅުެވރިން އެީއ يعنى:ްނ رَاِهُبވެރިންނާިއ علمއެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ  (31)
ހެދި ބައެކެވެ. އަދި  ގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ مريم ެވސް المسيح )އެހެެނއްކަމަުކ( އަުކކަމުގައި ހެދިއެވެ. އަދި رّب

ހަމައެއްކަުއވަންތަ އެންމެ  ވެވިފަެއވެ. އެކަލާނގެ ނޫްނ أمرއަކަށްމެނުވީ އަޅުކަން ނުކުޅައުަމށް އެމީހުންނަށްވާނީ إله
އެހެން އެއްވެްސ  އެވެ. އެމީުހން ެއ  الّلهައުކ ނުވެއެވެ.އެއީ إله طاهرުކރާތަކެތިްނ އެަކލާނެގ ހުްސ شرك

 ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  .ެއެމީހުން އެދެނީއެވ   = .ެއެީމހުން ނިވައިލުމަެށވ      =  نورގެ الّله

 އިސްލާމްދީން.()  = .ްއެމީހުންގެ އަނގަތަކުނ       =  ިއަދ   މަނާވެވޮޑިގަންނަވަނީ.الّله

         ެއެކަލާނގ  އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކުުރމަށްމެނުވީ. نُور          = 

 އެކަލާނގެއީ.   =    ކާފަރުން ނުރުހުނަސް.       =  ެއެކަލާނގ އާ ފޮނުްއިވ رسول

 ކަލާނގެއެވެ.         =  ިއާއިގެން.حّقدينތެދުމަގާއ      =  ެފައުޅުުކރެއްވުަމްށ دينއ

 )އެދީން މަތިެވރި ކުރެްއވުމަށެވެ.(     = ެހުިރހާ ހެން އ   ތަުކގެމައްޗަށް.دين    

      =    ންގެމީހުްނ ުނރުހުނަސް. مشرك      =   އޭ އީމާންވެްއެޖ

 !މީސްތަކުންނޭވެ.         = ( ްގިަނ يهودىހަމަަކށަވަރުނ )ެން. َعاِلُمންގ      

 އިންގެ( ގިނަ އަޅުެވރިންނާއި. نصارىއަދި )       =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން މީސްތަކުްނެގ

 މުދާތައް ކަނީއެވެ.     = ގެގޮތުން. رشوةގޮތުގައި. باطل  =  އަދި އެމީހުން ބަންދުޮކްށ

   ހިފަހައްޓަނީއެވެ.    = ގެ މަގު.الّله    =  ކޮށް ކަންޒުުކރާމީހުްނ. َجَمَعއަިދ

      =  .ިރަނާިއ ިރހ   =  .ާއަދި އެީމހުން އެތަކެިތ ހޭދަނުުކރ       

  ެގ މަގުަގއި. )ޒަކާތްނުދޭ(الّله =    =  )ިށެވެ.އްވާދެ خبرފަހެ އެީމހުންނަށް )އުފާެވރ     

  =  ވޭންދެނިިވ  އެްއ ުހރިކަމުގެ.عذاب        =   އެތަކެތީގެ މަްއޗަށް ހޫނުކުެރޭވ ދުަވްސ

  )އެބަހީ: ެއރަނާިއ ރިއްސަްށ ހޫނުުކރެޭވ ދުވަސް ހަނދާންކުރާެށވެ.(    = .ިަނރަކައިެގ ައލިފާނުގައ 

      =  އިސްތިިރ ުކރެވޭނެއެވެ. )އެއިން ދޮންކޮށްާފ ކޭއްތޭނެެއވެ.(ދެން އެއިްނ    = 
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 އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަުކގައި.   = .ިއަދި އެމީހުންގެ އަރިކަށިތަކާއ      =  އަދި އެމީހުންެގ

 ބުރަކަށިތަކުގަްއޔާިއ )އަިދ އެމީހުންނަްށ އެްނގޭނެއެވެ.(         =  މިީއ ކަލޭމެްނ ެއއްކޮްށ ކަްނުޒ

 ކުރި ތަކެއްެޗވެ.   =  ެތަކަށް. نفسކަލޭމެންގ  = ެފަހެ ކަލޭމެން ރަަހލިބިގަންނާށެވ!   

     =  .ެކަލޭމެން ކަންޒުކުާރ ކަމުގައވީތަކެީތގ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެމީހުން ) –އެމީހުން އެދެނީ  (32) އެީމހުްނގެ އަނގަތަކުން ފުމެގެން  (ކުރަނީقصد نُورގެ الّله

ނިވައިލަންކަމަށެވެ. )އެީމހުންގެ އަނގަތަކުން ދޮގުތަްއ ހަަދއިގެން  އޮޅުވަިއގެން  دين އަށް މީސްތަކުްނ إسالم

ވަނަނުދީ އެދީނަީކ  دينއެއްެޗއްކަމުގަިއ ހެދުމަށެވެ.( ެއަކމަކު ކާފަރުްނ ުނރުިހ ތިއްބަްސ އެަކލާނެގ باطل
ފުރިހަމަކުެރއްވުމަށް މެނުވީ  دينމަނާެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެގޮތަކުންވެސް އެކަލާނގެ އެަކލާނގެ الّله

 ފުރިހަމަކުަރއްވާނެއެވެ.( 

އެކަލާނގެީއ ތެދުމަގާިއ  (33) دين ން ެއކަލާނެގ ާއއިގެحّق އާ ފޮނުއްވި ކަލާނެގއެވެ. އެީއ އެހެްނހުރިާހ رسول

 ްނ ނުރުިހ ތިބިނަމަވެސްމެއެވެ. مشركަފއުޅުކުރައްާވ ގަދަުކރެއްވުމަެށވެ. دينތަކެއްެގ މައްޗަށް އެ دين

ُرހަމަކަަށވަރުްނ  1އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (34) ްނގެ ެތރެިއްނ رَاِهُبްނގެ ެތރެއިން ގިނަމީހުންނާިއ َحبـْ

ގިނަމީހުން  ގޮތުގަިއ މީސްތަކުންގެ މުދާ ކަީނއެވެ. )އެީއ باطل ގެ ގޮތުންނާިއ އަދި ِرْشَوة ކުޑަ ފައިދާއަކަްށ ُدنـَْيِوى

ُر -ބަދަލުކޮްށގެންނެވެ. وحىެގ الّله نصارىންނަީކ رَاِهُبންނެވެ. عالمްނ ެގ ދަންނަބޭކަލުންނެވެ. يهودىންނަކީ َحبـْ
އަޅުެވރިންނެވެ. މިީއ  އިންގެ އަްށ إسالمدينެގ މަގު ބަންދުުކރަނީއެވެ. )الّلهކޮށްކިާޔ ގޮތެވެ.( އަދި އެީމހުން عاّم

ُزަފހައްޓަނީެއވެ. އެކިގޮްތގޮތުންނެވެ.( އަދި ރަނާއި ރިހި އެއްކޮްށ މީހުން ވަނަނުދީ ހި الّلهކޮްށ އެއިްނ َخَزانَةކޮްށ َكنـْ
ގެމަގުގައި ހޭދަނުކުރާމީހުން )މުދަލުން ދޭންޖެހޭ  زكاة ނުދޭމީހުން( އެމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި حّق އެްއ عذاب

  !ގެފާުނ އެމީހުންނަށް ެދއްވާށެވެކަލޭخبرހުރިކަމުެގ އުފާެވރި 

قيامة އެއީ  !ިރއްސަްއ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނުްނ ހޫނުުކރެޭވ ދުަވސް )ހަނދުމަފުޅު ުކރަްއވާށެވެ އެރަނާއި  (35)
ދުވަހެވެ.( ފަެހ އެތަކެތީްނ އެމީހުންެގ ނިތްކުރިަތކާއި އަރިކަިށތަކާއި އަިދ އެމީހުންެގ ބުަރކަށިތަކުގަިއ އެހޫުނ އެިތްނ 

ކޭއްތި އިސްތިިރކުރެވޭެނއެވެ. )އެތަންތަން އެންދޭނެއެވެ.( ައދި އެމީހުންނަށް އެންގޭނެއެވެ. މިތަކެްއޗަކީ ކަލޭމެްނ 
ކަލޭމެންެގ  ަކއި ތަކަށްޓަنفس ކޮްށ جمع ުކރި ަތކެއްޗެެވ. ފަހެ ކަލޭމެްނ خزانة ކޮްށ جمع ުކރިތަކެތީެގ ަރަހ خزانة

 !ކަލޭމެން ލިިބގަންނާށެވެ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =    ެعددހަމަކަށަވަރުން މައްސަރުތަކުގ.       ގައި.حضرةގެ الّله       

 ބާރަ މައްަސރެވެ. =        = ގެ ފޮތުަގިއ. )އެއީ ވާނޭ ހުިރހާކަމެއް އެކަލާނގެ ިލއުއްވާފަިއާވ الّله

   ފޮތެވެ.(       = .ުއުޑުތަކާިއ ބިންތަްއ ހެއްެދވިދުވަހ           = 

   ެތރި ހަތަުރ މަެހއްވެެއވެ.حرمةއޭގެތެރެއިްނ    =  އަީކ ެއއީއެވެ. دينސީާދވެގެންާވ  

    = ެފަެހ ކަލޭމެްނ އެަމއްސަރުތަުކގަިއ އަނިާޔވެރިނުވާށެވ!     =  نفسކަލޭމެންެގ

  ތަކަށް.      =  ްންނާއި ހަނގުރާމަކޮްށ އެމީހުން ަމރާށެވެمشركއަދި ކަލޭމެނ!     = 

ކަލޭމެން އެންމެންއެުކގައި.      =  .ްއެމީހުްނ ކަލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކޮށް ަމރާ ފަދައިނ    

 =  .ްެއ އެންމެންެވގެނ    = ެއަދި ަކލޭމެން ދަންާނށެވ!           =  ހަމަކަށަަވރުްނ
 ވޮޑިގެންވަނީ الّله   ެވގެންވާ ާވހަކައެވެ.( َخاصَّ ެއހީވެވޮޑިގަތުންއެަކލާނގެ  ) އެަބހީެވރިންނާ އެކުަގއެވެ. تقوى
        =  ްއަީކ )މައްސަުރގެ ުދަވސްތައް އިުތރުކޮްށ އުނި ކުރުމަކީ(َنِسىُءހަމަކަށަވަރުނ       

 =  .ެކާފަރުކަމަްށ އިުތރު ކުރުމެެކވ    = .ެއެިއން މަގުފުރެދެެވއެވ    =  ކާަފރުީވ

  މީސްތަކުން.     =  ްގެ މައްަސުރ ًأْشُهُرْالُحُرُمުކރެއެވެ. އެަބހީ: އެްއއަަހރު ެއ حاللއެމީހުން އަަހރެއ

  ކަމުގައި ހަަދއިލަެއވެ.حالل      =  ުއަދި އަނެއް ައހަރު އެމައްސަރ ކަމުަގއި އެމީހުްނ حرام

 ހަދައެވެ.   = )ިއެމީހުން އެއްގޮތްުކރުމަށްޓަކައި. )ަހމަހަމަ ކުރުމަށްޓަކައ        = الّله

  .عددުކރެއްިވ ތަކެީތެގ )މައްސަުރގެ( حرام   =  ކޮށްލަެއވެ.حاللފަހެ އެީމހުްނ        = الّله

  އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވިއްޖެެއވެ. =     އެތި. )އެމައްސަރު(ކުރެއްވި حرام     

އެމީހުންގެ  =   (عملތަުކގެ ނުބައި. )އެީމހުންގެ ނުބަިއ عمل     =  ިއަދ ތެދުމަުގ الّله

  ނުދައްކަވައެވެ.          = .ްކާފަރުވެއްޖެ ބަޔަކަށ       =  ޭإيمانއ

  !ވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ   = .ކަލޭމެންނަްށ ކިހިެނއްީވހެއްޔެވެ؟. / ީކއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟      = 

 ކަލޭމެނަށް ބުނެވިއްެޖއްޔާ.         =  ްަކލޭމެނ  1ގެ މަުގގަިއ ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާނޭ.الّله
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           = .ީކަލޭމެން ބިމަްށ ބަރުެވ ތިބެނީ / ބަރުެހލިވެ ކަންނެްތވަނ     =  ކަލޭމެްނ

 ރުހުނީހެްއޔެވެ؟        =  ދުނިޔޭެގ  އަށް. حياة   =    އަްށވުެރ ބޮޑަށް.آخرة   

         =  ެފަހެ ދުނިޔޭގ  ގެައރާމާ މަޖާ ނުވެއެވެ. حياة    =  ގަިއ )آخرة ާއ آخرة

  އަޅާބަލާއިރު(    =  .ީދާދި މަދުއެތިކޮޅެއް ކަމުަގިއ މެނުވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ެގ ފޮތުގައިާވ الّلهއަީކ ބާރައެވެ. ާބރަމަހެވެ. އެީއ عددަގއި މަްއސަރުތަކުެގ حضرةެގ الّله ހަމަކަށަވަރުން  (36)

ގޮތެވެ. )ވާނޭ ުހރިހާކަމެއް އެކަލާނގެ ލިުއއްވާފަިއވާ ފޮތުގަިއވާގޮތެވެ.( އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވިދުަވހުން ފެށިެގްނ 
ނޑައަޅުއްވާަފއިވާގޮތެވެ. ޭއގެތެެރއިން ހަތަރުމައެކަލާނގެ  ެތރި ުކރައްވާފަިއވެއެވެ. )ެއހަތަރުމަަހީކ حرمةއް ްއސަރެކަ

މިހަތަރުމަެހވެ.( ސީދާެވގެންވާ ގޮަތީކ رََجبއަިދ ُمَحرَّم -ذوالحَجة -ذوالقعدةްނ ބަޔާންވެގެްނވާ ފަދައިްނ حديث -

އެއީއެވެ. ފަެހ އެ ) ތަުކގައި ަކލޭމެން ކަލޭމެންގެ ތެރި( ަމއްސަރުحرمة )އެެހްނ  !ތަކަށް އަނިޔާެވރިނުވާށެވެنفس

މައްސަރުތަކުގަިއވެސް އަނިޔާ ުކރުން ުހއްދައީއެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މުރާދަކީ އެމައްސަރުތަުކަގިއ 

އްސަރުތަުކަގިއ ) ެއހެންމައަނިޔާކުރުމުެގ ފާފަ ަވކިން ބޮޑުވެގެްނވުމެވެ. ހަނުގރާމަުކރުންވެސް މުޅިން މަނަެލވެ.
އަދި  ހަގުރާމަުކރުން މަަނލެއްނޫނެވެ.( ްނ އެންމެންެވގެން ަކލޭމެން )مشرك ންނާއި( ހަނގުރާމަުކރާފަދަިއްނ مؤمن

ހަމަކަަށވަރުްނ  !އަދިަކލޭމެން ދަންނާށެވެ !ންނާިއ ހަނުގާރމަ ކުރާށެވެمشركްނ އެންމެން އެކުެވގެން مؤمنކަލޭމެން 

 ެވގެންވާ ވާހަަކއެވެ.( َخاصَّ އެކަލާނގެ އެީހވެވޮޑިގަތުން ) އެބަހީންނާިއއެކުގަެއވެ. ވެރިتقوىވޮޑިގެންވަީނ الّله

ހަމަކަށަވަރުން މަްއސަރުތަުކގެ ދުވަސްތަުކގެ  (37) އިުތރުޮކށް ނުވަތަ އުނިކޮށް ހެދުމަކީ އެމީހުްނެގ عدد
ކާފަރުކަމަށް ކާަފރުކަން އިތުރުުކރުމެކެވެ. އެހެްނ ހެދުމުެގ ސަބަބުން ކާފަރުްނ މަގުފުރެދެެއވެ. އެމީހުްނ އެބަީހ 

ކާފަރުން އެއްައހަރު  ކުރެެއވެ. )އެއްައހަރު حالل ތެރި މަސް حرمة ާރަމ މަހެއްކަމުގައި ހަދައެވެ. ެއއީ ހަނގު حالل
ކުރުމަށެވެ. އަދި އެމައްސަުރގެ ބަދަުލގައި އެހެންމަހެްއ  ތެރި މަެހއްކަމުގަިއ ހަދަެއވެ.( އަދި އަެނއްއަަހުރ حرمة

ެތރި ަމހެއްކަމުަގއި ހަދަިއ ހަނުގރާަމ ނުކޮްށ ތިބެއެެވ. حرمةން ހަމަ قواعدަމހެއްކަމުގަިއ ހަދައެވެ. حرامއެމީހުން 
ަދލުކޮށް ހަދަނީ އެހެން އެހަދަނީ އެބަހީ މަސް ބަ حرمة  ގެގޮތުން عددތެރިކުެރއްވި މައްަސރުތަކާިއ الّله
ކުރެްއިވ حاللުކރެއެވެ. )އަދި އެަކލާނގެ حاللކުރެްއވި މަްއސަރު الّلهحرامއެއްގޮތްުކރުމަށެވެ. ދެންފަހެ އެމީހުްނ 

ނަވަމެވެ.(  އެމީހުންނަްށ އެމީހުްނ ުކރެއެވެ.( ) މިާއޔަތުެގ ތަރުޖަމާގަިއ އިޚްިތާލފު ހުިރވާހަަކ ދަންحرامމައްސަރު 
އެކުާރ  ތަްއ ޒީނަތްތެިރކުރެެވވުނެވެ. އެބަީހ عمل އާ އެީމހުންނަށް އެކަްނ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނެވެ. ައިދ شيطان

 ތެދުމަގު ނުދަްއކަވަެއވެ.الّلهކާފަރުވެއްޖެ ަބޔަކަށް 

ެގ މަގުަގއި ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާށޭ ކަލޭމެނަްށ ބުނެވިއްޖެްއޔާ ބިަމްށ الّلهވެގެްނވާ ީމހުންނޭވެ. إيمانއޭ  (38)
ެގ ރަނގަުޅ آخرةބަރުހެިލވެފައި ނުނުކުންނަްނ ތިބެވެީނ ކަލޭމެނަްށ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟. ކޮންސަބަބަާކ ހެިދހެއްޔެވެ؟ 

آخرދިރިއުޅުމަށްވުރެ ދުނިޔޭގެ މިދިިރއުޅުމަށް ކަލޭމެން ރުހުީނހެްއޔެވެ؟ ފަހެ  ގެ ة ގެ حياة ގައި ދުނިޭޔގެ ިމ ِنْسَبُة
 އަީކ ދާދި ކުޑަކުޑަ ައރާމުކޮޅަކާ މަޖާކޮޅެއްކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެއެވެ.حياة
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ާކަލޭމެްނ ހަނގުރާމަޔަްށ ނުދިޔަީއވިއްޔ      =  ްعذابއެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށ

 ދެއްވާހުއްެޓވެ.     =  ިވޭންދެނިވ  އަކުން.عذاب    =  އަދި އެކަލާނގެ ބަދަލުުކރައްާވ

 ހުއްޓެވެ.      = .ްކަލޭމެން ނޫްނ ެއހެން ަބޔަކަށ       =  އަދި އެަކލާނގެއަްށ

 އެއްވެްސ އުނދަުގލެްއ އަދިގެްއލުމެއްވެްސ ަކލޭމެނަށް ނުުކެރވޭނެއެވެ.        =  الّلهއަިދ

   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.. =    ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް.  އީتعالى    = 

  ނުދިނަްސ نصرގެފާނަށް( محّمدކަލޭމެން އެކަލޭގެފާނަްށ )    =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަޭލގެފާނަްށ الّله

  ދެއްވިއެވެ.نصر       = ( ުެނރެލެްއވިހިނދު. مّكةކާފަރުން އެކަލޭގެފާނ )ްއިނ   

  =  ދެމީހުންުކރެ އެކަުކ ކަމުގަިއ )ދެވަނަ ީމހާކަމުގަިއ( ވެގެންާވ   ކޮޅު. حال       = 

    ޮހހޮޅުގަިއ ވީހިނދު. )އެދެބޭކަލުން( އެދެމީހުން   =   އެކަޭލގެފާނު އެކަލޭގެފާނުްނ ެއކުވެިރާޔ

(  . ގެފާނަށް( ވިދާޅުވިހިނދުأبوبكر   = ެކަލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވ!       = 

ހަމަކަށަވަރުން   އަުހރެމެންނާއެކު ވޮޑިގެންެވއެވެ. الّله     =  ެފަހ  ބާވަިއލައްަވއިފިއެވެ. الّله

    =  .ްއެކަލާނގެ އަމާންކަާމއި ހަމަޖެހުނ   = .ްއެކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށ      = 

އަދި އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް    ކުްނ ގަދަކަން ދެްއިވއެވެ. لشكر     =  ެلشكرކަލޭމެންނަށް އ

 ނުފެންނަ.    = .ެއަދި އެކަލާނގެ ލެއްވިެއވ      =  ެެގ شرك)كلمةކާަފރުންގ

 ( كلمة     =  )ިދަށަްށ )ދަްށ އެއްެޗއްކަމުގައ      =  كلمةެގ توحيدފުޅު )كلمةެގ الّلهއަިދ

 ފުޅު(        =  ނޑައެޅިގެން މަިތވެިރ   .ކަމުގައިފުޅު كلمتއެީއ ހަމަކަ      = 

އަދި  އީ ގަދަފަދަވަންތަ الّله  ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ.حكمة   = .ެކަލޭމެން ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާެށވ!  

     =  .ްުލއިކަމާިއ ބުރަކަމާިއ އެކުވެސ    =  ްއަިދ ަކލޭމެނ   !ުކރާށެވެجهاد
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

      =  ެަތކުން.نفسަކލޭމެންގެ މުދާތަކުންނާިއ އަިދ ކަލޭމެންގ        = ެގ الّله

 ެއގޮތް ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެންވެެއވެ. =     މަގުގައި.         = 

  ކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަުމގައިވަްނޏާ.

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަލޭމެން ހަނުގރާމަޔަށް ނުުނކުތީވިއްާޔ އެަކލާނގެ ކަލޭމެަނށް ވޭންދެނިވި  (39) އެްއ ދެއްަވއިފާނެއެވެ. عذاب

އަދި ކަލޭމެން ނޫްނ އެހެން ަބޔެއް އެކަލާނެގ ގެންނަަވިއ އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ބަދަލުުކރައްަވއިފާނެއެވެ. އަިދ 
އީ ކޮންމެ ކަމެއްެގ الّلهއެކަމަކު އެަކލާނގެއަްށ އެއްވެްސ އުނދަުގލެއް ގެއްލުމެްއ ކަޭލމެނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި 

 ވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ. މައްޗަށް ކުޅަދުން

އެކަޭލގެފާނަްށ الّلهނުދިނަސް )نصرއަށް رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمއެބަހީ:  –ކަލޭމެން އެަކލޭގެފާނަށް  (41)

 ދެއްވާހުއްެޓވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުްނގެ މީހުން އެކަލޭގެފާނު نصر الّلهއިން ނެެރލެއްިވހިނދުވެސް مّكة
އެކަލޭގެފާނަްށ  ެދއްވިެއވެ. އެީއ ދެމީހުންުކެރ ދެވަނަ މީހާކަުމގަިއ ނުވަަތ އެކަުކ ކަމުަގިއ نصر

أبوبكرއެކަލޭގެފާނުންީވހިނދުގައެވެ. އަިދ އެދެބޭކަލުން ހޮހޮޅުގަިއވީިހނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ އެުކވެރިޔާ )
عنه الّله رضى الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  1ނުްނ ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވެ( އަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ަކލޭގެފާالّصّديق

އަހުރެމެންނާއިެއކު ވޮޑިގެންވެެއވެ. ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ  އެަކލާނެގ އަމާންކަމާިއ الّله އަިދ نصر

ހަމަޖެހުން ބާވަިއލެއްިވއެވެ. އަިދ ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަ  ޭލގެފާނަްށ އެއް ފޮނުްއވައިގެްނ އެަކލާނގެ އެކަلشكر

ގަދަކަންދެއްވިއެވެ. އަދި ކާފަރުންެގ  އެބަހީ:  –كلمة ެގ شرك ދަށް އެއްެޗއްކަމުގަިއ އެކަލާނގެ ެލއްވިެއވެ. كلمة

ނޑައެޅިގެން މަީތ  –ފުޅު كلمةެގ إسالمدينާއއި توحيدއެބަހީ:  –ފުޅު كلمةގެ الّلهއަދި  ކަމުަގިއ كلمةއެީއ ކަ

 ވަްނތަ ކަލާނެގއެވެ. حكمةއީ ގަދަފަަދވަންތަ ّلهالއެކަލާނެގ ލެްއވިއެވެ. އަދި 

)އޭ  (41) ( ލުިއކަމާިއ އަިދ ބުރަކަާމއިއެުކ )އެަބހީ: ހީވާގިކަމާއި، ކަންނެތްކަމާިއއެކުވެސް، ައިދ 1ންނޭވެمؤمن

 ސަާވރުެވގެންނާއި އަިދ  –ކަމާއި މުްއސަނދިކަމާއިއެުކވެސް، އަިދ ޒުވާންކަމާިއ މުސްކުޅިކަމާއިއެކުވެްސ فقير

އަިދ ކޮންމެ  –ފައިމަގުގައިވެސް، އަދި ކަލޭމެންެގ މުދަލާިއ  !ެއއްގަިއވެސް( ކަލޭެމން ހަނުގރާމައަްށ ދާށެވެحال

ގެ މާތްކަން( އެނގޭނަަމ جهادަކލޭމެންނަށް ) !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ !ުކރާށެވެجهادގެ މަގުގައި ަކލޭމެން الّلهޖާނުން 

 ކަލޭމެނަށް ހެޮޔވެގެންވަީނ އެގޮެތވެ.
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ްގާތ  އެއްކަމުގައި ވީނަމަ.غنيمة     =   އަދި ގާތް ފަސޭހަ ދަުތެރްއ

  )ކަމުގައިވީނަމަ(    =  އެމީހުން )އެބަހީ: ހަނގުރާމައަށް ުނގޮސް ަފހަށްޖެހުނުމީހުން( ކަލޭގެފާާނިއ

 ވީެހވެ. އަިރހުގައި ިދޔައީހެވެ.تبعހަމަކަށަވަރުން    =  .ްއަދި އެހެންނަމަވެސ        = 

 އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ުދރުެވ އުނދަގޫެވއްޖެއެވެ.        =  ގަންީދ الّلهއަދި ނިކަްނހުެރ އެމީހުްނ

  ހުވާކުރާެނއެވެ.      = .ައަުހރެމެންނަށް ކުޅަދާނަވީނަމ       =  ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެެމްނ

  ނާއެުކ ނުކުތީމުހެވެ.ންކަލޭމެ    =  ލާކުކުރަނީއެވެ.ހަ ތައް وفسއެީމުހން އެމީހުންެގ    

   =  ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلهއަިދ      =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ެއއީ ކަ

  ދޮގުވެރިންކަން.      = ކުރަްއވައިފިއެވެ. عفوءކަލޭގެފާނަށް الّله       =  ކަލޭގެފާުނ

   އެމީހުންނަށް )ހަނުގރާމައަށް ުނގޮސްތިބުމަށް( އިޒުނަދެއްީވ ކީއްވެތޯއެވެ؟   =  ކަޭލގެފާނަްށ

ރަނގަޅަށް   އެތެދުބުނި ީމހުން.  =    ެވ އެނިގވަޑައިގަންނަވަންދެން. بيان    

    =  .ްއަިދ ދޮގުެވރިްނ ކަޭލގެފާނަށް އެނގިަވޑައިގަންނަވަންދެނ      =  ކަޭލގެފާުނ

  ކިބައިން އިޒުަނ ނުއެދޭނެއެވެ.      =  އަްށ އީމާންވާމީހުން.الّله       =  އަިދ

  ދުވަހަާށއި. آخرة      =  އެމީހުްނ   ކުރުމަށް.جهاد    =  އެމީހުްނެގ

 ތަކުން. نفسމުދަލުންނާއި އަދި އެމީހުްނގެ           =  ިއަދ ެވރިން މޮޅަްށ تقوىއީ الّله

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.       = .ީކަލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން އިޒުނައެދޭކަން ކަަށވަރ   

     = އަްށ އީމާން ނުވާީމހުންނެވެ.الّله        =  ިދުވަހަާށއި. آخرةއަދ    

 = ( ޝަްއކުވެގެންވާ.ެގ الّلهއަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްތަްއ )ުެއއްކަުއވަންތަކަމާއިމެދ       = 

 އަދި އެމީހުންެގ ޝައްުކގެތެރޭަގއި.      =  ޭحالދެފުށުއެޅިއެޅިތިބ.           =  

 އަދި އެމީހުން )ހަނުގރާމައަށް ދިއުމަށް( ނުކުންނަން ގަސްުދކުރިނަމަ.    =   އެމީހުން އެކަމުެގ

  ހުރިހާ ަތއްޔާީރއެއް ުކރީހެވެ.        =  އަދި އެހެނެއްކަމަުކ  ުރހިވޮޑިނުގެންނެވީެއވެ. الّله

                               

                              

                                    

                                

                  



                      
 

6 2 0   

މާނަ  ގެަ التوبةسورة  

 

ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

      =  .ްއެމީހުން )ހަނުގރާމައަށް( ފޮނުވުމަށ     =  )ްދެން އެމީހުން )ހަނގުރާމައަށް ުނކުތުމަށ

   ބަރުހެިލވެ ުބރަވީއެވެ.   = ެއަދި އެމީހުންަނށް ބުނެވުނެވެ. ަކލޭމެން )ޭގގައި( އިށީނދެތިބޭށެވ!  

       = )ުއިށީނދެތިބޭ މީހުންނާިއއެކު )ަބިލމީހުންނާ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނާެއކ   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ހަނގުރާމައަށް ދާންޖެހުނުތަން ެއއީ ގާތްތަނެއްކަމުަގއިވެފައި  (42) މުދާ ގާތުން ލިބިފައި އަދި ދަތުރަީކ غنيمة

މެދުމިނުގެ ފަސޭހަ ދަުތރެއްކަމުަގއި ވީނަމަ )ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް ތިބުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ އިޒުނަެއިދ 
ނުގޮސް ތިބި ީމހުންވެސް( ހަނުގރާމައަށް ދިަޔއީހެވެ. އަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންެގ މައްޗަށް އެދަތުުރ ދިގުެވ 

ކަމަކަށްވީެއވެ. )އެީއ އުނދަގޫ ހަނގުރާަމއެވެ. ހޫުނ މޫސުމެވެ. ދުރުހިސާބެެކވެ.( އަދި އެީމހުން تـَبُـْوُك ގަްނީދ الّله

ހުވައިކޮށްފަިއ ބުނާނެއެވެ. އަުހރެމެންނަށް ކުޅަދާނަވީނަމަ ަހމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނ ކަލޭމެާނއެކު ހަނގުރާަމައްށ 
ނުކުތީމުހެވެ. )ފަހެ އެމީހުން  ދޮގުހުަވއިކުުރމުގެ ސަބަބުން( އެމީހުން އެމީހުްނގެ  ގަންދީالّله ަތްއ نفس

ނޑައެޅިގެން   ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلهހަލާކުުކރަނީއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ ދޮގުެވރިންކަްނ ކަ

)އޭ   (43) الّله ( !އެވެرسول ކަޭލގެފާނަށް الّله ނގުރާަމއަްށ ކުރަްއވައިިފއެވެ. ކަޭލގެފާނު އެމީހުނަށް )ހަعفوء

ނުގޮސް ތިބުމަށް( އިޒުނަދެއްވީ ކީއްެވގެންތޯއެވެ؟. އެމީހުްނެގތެރެއިން ތެދުވެރިންނާއި އަދި ދޮގުެވރިން ރަނގަޅަްށ 
 ވެ ކަލޭގެފާނަްށ އެނގިވަޑަިއގެންފުމަށް ދާންދެންނެވެ. بيان

(44)  އަށާިއ الّله ޖާނުން  ުދވަހަްށ އީމާންވާީމހުން އެމީހުންެގ މުދަާލިއ އެމީހުްނގެ آخرة ކުރުމަްށ ނުދާކަްށ جهاد

 މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ. الّلهެވރިން تقوىކަލޭގެފާނުންގެ ކިބައިން އިޒުނައަކަށް ނޭދޭނެއެވެ. އަދި 

)ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް( ަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ އިޒުނައެދޭކަން ކަށަަވރީ   (45) آخرةއަށާއި الّله
ުނވާމީހުންނެވެ. އަިދ )ދުވަހަށް އީމާން  ެގ އެްއކައުވަންތަކަާމއިމެދު( އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ الّله

  ) އަނދިރިެވގެންވެއެވެ.(ޝައްކުގައިވާީމހުންނެވެ. ފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ އެޝައްުކަގއި ދެފުށު އެޅިއެޅިތިބެއެވެ.

( އެމީހުްނ އެކަމުެގ ތަްއޔާރީތަްއ އަދި އެީމހުން )ހަނގުރާަމއަށް ިދއުމަށް( ގަސްދުކުރިނަަމ )މާކުރިން (46)

އެމީހުްނ ހަނުގރާމަައށް ފޮނުވުމަށް ރުހިވޮޑި ނުގެންެނވީއެވެ. ދެން އެހެްނެވ الّلهتعالىކުރީހެވެ. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ 

ވެްސ އެމީހުން ބަރުެހލިވެ ުބރަވީެއވެ. އަދި )ޭގގައި ތިބޭ ބަލިީމހުްނނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާިއއެކު( ަކލޭމެން

 ގޭގައި އިށީނދެތިބޭށޭ އެމީހުންނަށް އެންގެވުެނވެ.
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މާނަ  ގެަ التوبةسورة  

 

ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = ( ގެތެެރައށް ނުކުތްނަމަ.مؤمنއެމީހުްނ ކަލޭމެްނ )ްނ    = ( ެއ يعنى:އެމީހުްނ

  ން( ކަލޭމެނަްށ އިުތރު ުނކޮށްދިނީހެވެ. منافق   = .ީފަސާދަެވރިކަމާިއ ގެްއލުންމެނުވ      

   =  ްއަދި ކަލޭމެންެގ ދެދޭތެރެތަކަްށ )ފަސާދަކުރުމަށް( ައވަސްއަަވހަށ ންވެސް އެމީުހްނ يقين

  ވަދެގަންނާނެއެވެ.        =  ައަިދ ަކޭލމެންނަށްޓަކައި އެމީހުްނ އެދޭނީ ހަމ   އެވެ.فتنة

         = .ެއަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ އެމީހުްނގެ )ދޮގުާވހަކަ( އަހާމީހުންެވއެވ      = 

އަދި   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّله      =   )ްއަނިޔާވެރިން )ގެކަންަތއ        = 

  ކުުރމަށް އެދުނެވެ.فتنة -ން منافقއެބަހީ: އެ  -ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން    =  .ްމީގެކުރިނ   

   =  ކޮށްލެވޭޯތ باطلެއކޮޅުކޮޅުންޖަހާ  –إسالمدينއެބަހީ  –އަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނުންެގ ކަންތަްއ

 އެމީހުން މަސަްއކަތްކުިރއެވެ.         =   އެވެ.( نصرެގ الّلهައތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން. )އެީއ حّق

   =  .ެއަިދ ފައުޅުވ      = ފައުޅުވެ.دينެގ الّلهެއބަހީ:  –ފުޅު أمرެގ الّله        

  =  .ާއެމީހުން ނުރުހިތިއްބ      = އަދި އެމީހުންގެތެޭރގައި ބުނާމީހުން ވީއެވެ. )އެބަީހ: ެއ

    ވެ.(އެންގެތެޭރގަمنافق    =   )ްކަޭލގެފާުނ އަުހރެންނަށް )ހަނގުރާމަޔަްށ ނުގޮްސ ތިބުމަށ

  !އިޒުނަދެއްވާށެވެ     =  ްވާެށވެ.އްވެރި ނުުކރަفتنةއަދި ކަލޭގެފާނު އަހުރެނ!  = .ެދަންނާށެވ!   

      = .ެނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެެވއްޓުނީ ފިުތނައަށެވ   ކަ   =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

  ނަރަކަ.          = .ެކާފަރުްނ ވަށާލަިއގެންވެެއވ        = 

  ކަޭލގެފާނަށް ދިމާެވއްޖެއްޔާ. ކަމެއް  ކޮށްދެއްވުންފަދަ(فتحއުފާވާޭނ ހެޔޮކަމެްއ )ކަލޭގެފާނު      އެމީހުްނ

  ދެރަވެ ނުބައިވެެއވެ. )އެމީހުންގެ މޫޑު ނުބައިެވއެވެ.(      =  ްއެްއ مصيبةއަދި ކަލޭގެފާނަށ

އެީމހުްނ   = ދެރަވުްނ ަފދަ ކަންކަމެއްދިމާވެއްެޖއްޔާ(.   –ވުްނ زخمވުްނ قتل)އެީއ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ 

   ބުނާނެއެވެ.       =  .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ ކަންތަުކގައި ހިފައިފީމެެވ

   )ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮްސ ަސލާމަްތ ގޮތުގަިއ އަހުރެމެްނ ހިަފިއފީމެވެ.(  =  ިެޖހުމުގެ( ކުރިން. مصيبة)މ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

     = .ެއަިދ އެީމހުން އެނބުިރ ފުަރގަސްދެއެވ        =   حالއެީމހުން އުފާކުާރ. 

    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!      =  ްނުޖެހޭނެއެވެ. مصيبةއަހުެރމެންނަށ        

   =  ނޑައަޅުއްާވ ިލއުއްވާފަިއވާކަެމއް މެނުވީ.الّله    އަުހރެމެންނަށް ކަ    =   އެީއ އަހުރެމެންެގ

 ވެރި ސާހިބާެއވެ.( نصرސަހަރޯެވރިޔާެއވެ. )      =  ައަށް.الّلهއަދި ހަމ         

  =  ެއިތުބާުރ ކުާރހުިރކަމެވެ.( !ކުާރހުށިކަމެވެوكيلން مؤمنފަހ(   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)އޭ   (47) ( އެ !ންނޭވެمؤمن ން ކަލޭމެންނާެއކު ހަނގުރާމައަށް ނުކުތްނަމަވެސް ކަލޭމެނަްށ منافق

ފަސާދަވެރިކަމާއި ެގއްލުންމެނުވީ އެީމހުން އިތުރުނުުކރާނެއެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ ދެދޭތެރެތަކަށް އަވަސްައވަހަށް ވަެދ 

ވެ. އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ އެވެ. ނުަބއި ގޮތްަތކެفتنةފަސާދަކުރާނެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި އެީމހުން އެދޭީނ ހަަމ 

 އަނިޔާވެރިްނ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. الّلهتعالىއެމީހުންގެ )ދޮުގވާހަކަަތއް( ައހާމީހުން ވެއެވެ. އަިދ 

އަދި މީެގ ުކރިންވެްސ އެމީހުްނ  (48) ހަނުގރާމައިެގ ދުަވުހ ކަޭލގެފާނު ދޫކޮްށ ُأْحدއަްށ އެދުނެވެ. )އެީއ فتنة

باطلގެ ކަންަތއް އެކޮޅުކޮޅުންޖަހަިއ يعنى:إسالمدينއެނބުރިދިއުންފަދަ ކަންކަމެވެ.( އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ ކަންތަްއ 
ކޮށްލެވޭތޯ އެމީހުން އެދުނެވެ. މަސައްކަތްުކރިެއވެ. އެީއ  دينެގ هاللّފުޅު އެބަހީ: أمرެގ الّلهައއިސް نصرގެ الّله

 ަގއެވެ. حالފައުޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެންނެވެ. އެމުނާފިޤުންގެ މީހުން ުނރުހިިތބި 

ން ތެޭރގައި ިމހެން ބުނާމީހުން ވެއެވެ. ަކލޭެގފާނުން އަހުރެންނަށް )ހަނގުރާަމއަށް ނުގޮްސ منافق އަދި އެ (49)

އަިދ އަުހރެން  !ހުރުމުގެ( އިޒުނަދެއްވާށެވެ ެވރި ުނކުރުވާށެވެ. )ިމހެން ބުީނ فتنة قيس بن ކިޔާމީހަުކ جّد

ކަމުގައިވިެއވެ. އަދި އޭނާ ބުންނެވެ.  األْصَفر ގެ بَِنى رومى  إمتحانންގެ ދޮން އަންހެނުން ދުށުމުން يعنى:
އެމީހުން އެވެއްޓުީނ ހަަމ  !( ދަންނާށެވެ.!ނުކުރައްވާށެވެ  ވަަށއިގެްނ އަށެވެ. އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަރުންެގ فتنة

 ނަރަކަ ާވކަން ކަށަަވރެވެ. 

)އޭ  (51) الّله ( ތަެނއް 1އެވެرسول  -ވުންފަދަ فتح ެއްއ غنيمة ވުންފަދަ ަކލޭގެފާނަށް ެހވެއް އަިދ حاصل

އުފާވާކަމެްއ ދިމާވެއްޖެއްާޔ އެ  ންެގ ީމހުން ނުބަިއެވ ދެަރވާނެއެވެ. އަިދ منافق  -ވުންފަަދ زَخم ވުންފަަދ قتل

مصދެރަކަމެްއ  އެްއ ކަޭލގެފާނަށް ދިމާެވއްޖެއްާޔ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ. އަުހރެމެްނ މިތިބީ ައހުރެމެންެގ يبة

مصيبةކަންތަކުގައި ރައްކާެތރި ަސލާމަތްގޮތް ހިަފއިގެންނެވެ. )އެަބހީ: ހަނގުރާަމޔަށް ނުގޮްސ ސަލާމަތްގޮުތގައި މި 
 ފުރަގަސްީދ އެނބުިރ ދެއެވެ. حال ޖެހުމުގެ ުކރިންވެސް ހިފައިގެންނެވެ. އަދި އެމީހުްނ އުފާުކރާ

)އޭ  (51) الّله  !( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسول ނޑައަޅުއްވާ ިލއުއްވާފަިއވާ ކަމެްއ الّله އަުހެރމެނަށް ކަ

މެނުވީ އަުހރެމެންނަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެކަލާނގެއީ އަހުރެމެްނގެ ސަަހރޯެވރި  ްނ مؤمنވެރި ސާހިބާއެވެ. އަދި نصر

ނޑައެޅިގެން   !ކުާރ ހުށިކަމެވެ. އިތުބާރުުކރާ ުހށިކަމެވެوكيلއަށް الّلهކަ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =   ޭ( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسولالّله)އ!       =  ަކލޭމެން ފަހެ އަުހރެމެނަްށ

އެބަ    ކުރޭެހއްޔެވެ؟إنتظار        =  ީދެހެވުންކުރެ އެއް ހެވަށްމެނުވީ. )އެއް ހެވަކ ންެގ عدّو

އަތުން  ލިބި فتح ލިބި ކާމިޔާބުވުމެވެ. އަނެއް ެހވަކީ غنيمة ވެ قتل  ވުމެވެ. އޭރުން ސުވަުރގެއެވެ.(شهيد  

    =  ްުކަރނީއެވެ.إنتظارއަދި އަހުރެމެންވެސް ަކލޭމެނަށ      = مصيبةކަލޭމެނަށް الّله

  ޖެއްސެވުމަށް.  = އެްއ ދެއްަވއިގެން. عذاب   =  ސީދާ އެކަލާނެގ   ން.حضرة

    =   .ްުނވަތަ އަުހރެމެންެގ އަތްތަކުނ   =  ްފަެހ ަކލޭމެނ  !ކުރާށެވެإنتظار    

    =  ުހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވެސް ކަޭލމެނާއެކ  ުކރަނީއެވެ. إنتظار  = ޭالّله)އ رسول

  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ ( !އެވެ          =  ކަލޭމެްނ ިކޔަމަންތެރިކަމާއިެއކު ުނވަަތ

  !ނުރުހުމާއެކުވެްސ ހޭަދކުރާށެވެ     =  ނުވެވޭނެެއވެ.قبولަކޭލމެންގެ ކިބައިްނ    

  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ވީމުެއވެ.  =    =    ބަޔަކުކަުމގައި. قاسق   =  ިއަދ

 އެމީހުންނަށް މަާނ ނުވެެއވެ.       =  ްއެމީހުްނގެ ަފރާތުނ   ވެވުން.قبول    އެމީހުްނ

  ކުރާހޭދަ.       =  ްއެމީހުނ  އަށް ކާފަރުވީކަން މެނުވީ.الّله     އަިދ އެކަލާނެގ

  އާ އަށާއި. رسول    = .ެއަދި އެމީހުން ނަމާދަށް ނާދެއެވ       =  އެމީުހްނ

  އަދި އެީމހުން ހޭަދ ނުުކރެއެވެ. =    މެނުވީ.حالކަންނެތްވެގެންާވ       = 

އެމީހުން ހިްތހަމަނުޖެހި ނުުރހިތިބެގެންާވ    މެނުވީ. حال     =  ުعجائبއަދި ކަލޭގެފާނ

1   ކުރުވިޔަނުދޭށެވެ     =  .ްއެީމހުންގެ މުދަލާއި އަިދ އެމީހުންެގ ދަރީނުްނވިޔަސ    

     =  ްއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ.الّلهހަމަކަށަވަރުނ    =  ެعذابއެތަކެތީން އެމީހުންނަްށ އެކަލާނގ

 ދެއްވުމަށެވެ.           =  ދުނިޔޭެގ  ަގއި.حياة       =  ތަްއ نفسއަިދ އެީމހުންެގ

 މަެށވެ.އްވު)އެބަހީ: ފުރާނަތައް( ެނރު       =  ާحالއެމީހުން ކާފަރުެވގެންވ.    

   =  ްގަންދީ ހުަވއިކުެރއެވެ. )ހުަވއިޮކށްފާ ބުނެއެވެ.(الّلهއަދި އެމީހުނ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  އެމީހުންވަީނ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ ކަމަށް.    =  .ެއަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންެގ ތެެރއިން ުނވެއެވ 

    =  .ީއަިދ އެހެެނއްކަމަކު އެމީހުން އެއ      =   ބިުރގަންނަ ބައެެކވެ. )ަކލޭމެންދެެކ

   ބިރުވެތިވާ ަބއެކެވެ.(   =  .ައެމީހުންނަށް )ކިއްލާެއއްފަދަ( ސަލާމަތްވާނެތަެނއް ފެންނަނަމ  

    =  ).ަނުވަތަ ވަންނާނެ ހޮހޮޅެއް. )ފެންނާނެނަމ   =   ނުވަތަ ބިމުގައި ކޮނެވިފަިއާވ

 ހޮރެއް. )ފެންނާނެނަމަ(      = .ެހަމަކަށަަވރުން އެިދމާއަކަށް އެމީހުްނ އެނބުިރގަންނާނެކަން ކަށަަވރެވ 

       =  ާحالއެމީހުން އަަވސްވެގަނެގެްނވ.   

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެހެވުންުކރެ ެއއް ހެވަށް މެުނވީ ަކލޭމެްނ  1ވިދާޅުވާށެވެ  ނަށް(ންمنافق)އެ ( ަކލޭގެފާނު!ެއވެرسولالّله)އޭ  (52)

ވުންފަދަ ކަންކަެމވެ. فتحމުދާލިިބ غنيمةންގެ އަތުްނ عدّوކުރޭެހއްޔެވެ؟ )ެއްއ ހެވަީކ إنتظارއަހުރެމެންނާމެދު އެބަ 
ނޑައެޅިގެން ސުަވރުގެެއވެ.( شهيدެވ قتلއަނެއް ެހވަކީ ހަނގުރާމަިއގައި  – ވެގެން ދިުއމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަީކ ކަ

ނާމެދު މި ންއަދި އަހުރެމެން ަކލޭމެ ކުރަނީ إنتظار تعالى ސީދާ އެކަލާނގެ الّله ން ަކލޭމެނަށް حضرة އެްއ عذاب
ރެމެްނގެ އަތްތަކުްނ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވުމަށެވެ. ނުވަަތ އަހު އެްއ ދެްއވުމަށެވެ. ަފެހ ކަލޭމެްނ ަކލޭމެން އެޭދ عذاب

 ކުރާނަމެވެ. إنتظارއަުހރެމެންވެސް ކަލޭމެންނާއެުކ  !ުކރާށެވެإنتظارކަންތަކަށް 
)އޭ  (53) الّله ކަލޭމެްނ ކިޔަމަންތެރިކަމާއިއެުކ ހޭދަކުރިަޔސް ުނވަަތ  !( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެرسول

ނުރުހުމާއެކު ހޭަދކުރިޔަސް ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އެކަން  ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންނަީކ قبول
 ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ ބައެެކވެ.(الّلهބައެކެވެ. )فاسق

އެހޭަދކުރުން  އެމީހުންގެ ކިބައިން އެީމހުންގެ (54) ނުކުރެވެީނ ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން قبول އަށާއި އަިދ الّله
އެކަލާނެގ  އާއަްށ ކާފަރުވީކަްނ ކަުމގަިއ މެނުީވ ނުވެެއވެ. )އެބަހީ: އެދެފަރާތަްށ ކާަފރުވީކަުމެގ رسول

ސަބަބުންނެވެ.( އަދި އެމީހުން ކަންނެތްކަންމަތީގަިއވާ  އެމީހުްނ  މެނުވީ ނަމާދަށް ނާދެއެވެ. އަދިحال
 ގައިމެނުވީ އެމީހުން ހޭދަ ނުކުެރއެވެ. حالނުރުހިތިބެގެންާވ 

)އޭ  (55) الّله ( ފަެހ އެމީހުްނގެ މުަދލާިއ އަިދ އެމީުހންގެ ަދރީންެގ ސަބަބުންވިޔަްސ ަކލޭގެާފުނ !ެއވެرسول
 ެއހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ  !ކުުރވިޔަ ނުދޭެށވެعجائب تعالى ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވަީނ ދުނިޔޭالّله ގައި އެތަކެތީްނ حياة

އެމީހުންނަށް އެަކލާނެގ  ދެްއވުމަށެވެ. އަިދ އެމީުހން ކާފަރުންކަމުަގއިާވ عذاب އެމީހުންެގ ފުރާނަތަްއ حال
 ނުކުމެގެން ދިއުމަށެވެ. 

އަދި އެމީހުްނ  (56) ގަންީދ ހުަވއިކޮށްފާ ބުނެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވަނީ ަކލޭމެން )الّله ން( ެގ مؤمن
ތެރެއިންނެވެ. )އެހެންނަމަވެސް( އެމީހުްނ ަކލޭމެންގެތެެރިއން ނުވެެއވެ. އަިދ ިކއެއްހެްއޔެވެ؟. އެމީހުންނަީކ 

 )ކަލޭމެންދެކެ( ބިުރގަންނަ ބައެެކވެ. 
އެމީހުންނަށް )ިކއްލާެއއްފަދައިން( އެމީހުްނ ސަލާމަތްވާނެތަެނއް ފެންނަނަމަ ުނވަތަ ވަންނާނެ ހޮހޮޅައެްއ  (57)

ނާނެނަމަ ނުވަތަ ބިމުގައި ކޮނެފައިވާ ހޮެރއް ފެންނާނެނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެދިމާއަށް އަވަސްެވގެންާވ ފެން
 އެނބުިރ ހިނގައިދާެނއެވެ.حال
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = .ެއަދި އެމީހުންގެތެރެއިން ވެއެވެ. އެަބހީ މުނާފިޤުންގެތެރެއިން ވެެއވ      =  ކަލޭގެފާނަްށ

  ކިޔާމީހުން.َعيب     = ެގ ކަންތަކުގައި(صدقاةގައި. )صدقاة            =  ފަހެ އެއިްނ

 އެމީހުންނަށް ދެވިއްޖެްއޔާ.   = .ެއެމީހުން ރުހެެއވ           =  އަދި ެއއިން އެމީހުންނަްށ

 އެހަިއރުން އެމީހުން. =     ނުދެވިއްޖެއްޔާ.     = .ެރުޅިއާދެއެވެ. ނުުރހެއެވ    

     =  .ައަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ުރހުނުނަމ            = އާއި އެކަލާނެގ الّله

  އާ އެމީހުންނަށް ދެއްވިަތކެއްޗާއި.رسول   =  )ައަދި އެމީހުން ބުނި )ނަމ      

 ފުދެއެވެ. الّلهއަހުރެމެންނަށް       =  އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާެނއެވެ. الّلهނިކަންހުެރ    =  

 ވަންތަކަމުގެެތރެއިން. فضلއެކަލާނގެ     =  ެއާ އާއި. رسولއަދި އެކަލާނގ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އަހުރެމެން.       =  ަންނެވެ.حضرةގެ الّلهއަހުރެމެން އެދެނީ ހަމ           

=   ހުރިކަން ކަަށވަރީ )ިމއީ ޒަކާތުގެ ާވހަކަެޔވެ.( صدقاة       =  مسكينންނަށާއި فقير

  ންނަށެވެ.        =  އަދި އެކަމުގަިއ ަމސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށާއި )މިީއ ޒަކާތް އެްއކުާރ

 މީހުންނެވެ.(      = .ިއައު އިސްލާުމންނަށާއ      =  އަިދ އަޅުްނ

  މިނިވަންކުރުމުގައްާޔއި.      = .ިއަދި ދަރަނިވެރިްނނަށާއ       =  ިގެ މަުގގަިއ الّلهއަދ

 ހަނގުރާަމ ކުރުމުަގއްޔާއި.       = .ިދަތުރުެވރިްނނަށާއ         = ްނ حضرةެގ الّله

 އެްއގެގޮތުން.فرضވާ         =  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ.حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّلهއަިދ  

   =  ެއަދި އެމީހުންގެތެޭރގައި ެވއެވެ. އެބަހީ: އ    ންގެތެރޭގައި ވެއެވެ.منافق   = 

  އަދި ެއމީހުން ބުނަނީއެވެ. =   ނަބިއްޔާއަށް އުނދަޫގކުރާމީހުން.    =  ުއެީއ  ެއަކލެޭގފާނ

  އެވެ. އަދި ތެދުުކރައްަވއެވެ.(އްސަވަކަންފަތެކެވެ. )ކޮންމެ މީެހއްގެ ކިބައިން ކޮންމެ އެްއޗެްއ އަ   =  ޭއ(

  !ވިދާޅުވާެށވެ( ަކލޭގެފާނު !އެވެرسولالّله      =  :ީއެއީ ަކލޭމެނަށްވާ ހެޮޔ ކަންފަތެކެވެ. )އެބަހ

 އެވެ.( އްވަ ހެޔޮއެއްޗެިތ އައްސަާވ ތެދުުކރަ    = ތެދުުކރައްވަެއވެ.الّله     =  އަިދ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  ން ތެދުކުރައްވަެއވެ. مؤمن   =  ީއަދި އެއ    އެކެވެ.رحمة        ކަލޭމެންކުެރ

  އީމާންވީ ބަޔަކަށް.      =  (!އަްށ އުނދަގޫުކރާމީހުން. )ދަންނައެވެرسولالّلهއަިދ    

     =  ިއެެކވެ.عذابއެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކިޔާމީހުންެވއެވެ. ފަެހ އެމީހުންަންށ َعيبެގ ކަންތަުކގަިއ ކަޭލގެފާނަށް صدقةންގެެތރޭގަިއ منافقއަދި ެއ  (58)

 އެއިން ދެވިއްެޖއްޔާ އެމީހުން ރުހެެއވެ. އަދި އެީމހުންނަށް އެިއން ނުދެވިއްޖެއްާޔ އެހަިއރުން އެމީހުން ރުޅިއާދެއެވެ. 

އަދި އެމީހުންނަށް  (59) އާިއ އެަކލާނގެ الّله އާ ދެްއވިތަކެއްޗަށް އެމީހުން ރުހުނުނަމަ. "ައިދ رسول

ވަންތަކަމުން އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާނެއެވެ. އަިދ فضلއެކަލާނެގ الّلهފުދެއެވެ." އަދި ނިކަްނހުރެ الّلهނަށް އަހުރެމެން

 އާވެސް ދެްއވާނެއެވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިެއދެނީ ހަމަ رسول ެގ الّله ންނެވެ. މިހެން އެީމހުްނ حضرة

 ބުނިނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟. 

(61)  ވާނީ )އެބަހީ: صدقة ދެވުން صدقة ވާބަޔަކީ( حّق ންނަށާއި فقير ންނަށާއި مسكين جمعއެއްކޮށް صدقة
ކުރުމުގަިއ މަސައްކަްތ ކުރާމީހުންނަާށއި ައލަށް  دين އަށް ވަްނ މީހުންނަށާއި އަޅުން މިނިވަންކުރުމަށާިއ إسالم

ދަރަނިވެރިންނަށާއި  އި ދީނަށްޓަކައި ގެ މަުގގައިާވ )ހަނުގރާމަވެރިްނނަށާالّله ުކރާމީހުންނަށް( އަިދ جهاد

ދަތުރުވެރިންނަށެވެ. މިއަށް ބާވަުތގެ މީހުންނަށެވެ. މިއީ  ގެ الّله ންވާ حضرة އެއްގެގޮތުންނެވެ. އަދި فرض ީއ الّله

 ވަންަތކަލާނެގއެވެ. حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ 

 ެގެ މީހުންނެވެ. މިއިން ކޮންެމ އިސްވެދިޔަ ާއޔަތުގައި ެއވަނީ ޒަކާތް ބެހޭެނ އަށްބާވަތު !ދަންނައެވ
ބާވަތަކާމެދު  ެވރިން ވާަހކަ ދައްަކވާފައިވެެއވެ. علم އެއްގެގޮތުންނެވެ. ެއވާހަކަތަކަްށ އަދި ފަހުްނ شرح

 ވާހަކަދެއްކުމަްށ ބޭއްވީެއވެ. 

އަދި އެ  (61) ންގެތެޭރގައި منافق وسّلم عليه الّله صّلى الّله އަދި އެމީހުްނ އަްށ އުނދަގޫކުާރ މީހުންެވއެވެ. نبى

ެއވެ. އަިދ އްސަވަބުނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ެއއީ ކަންފަތެކެވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެ ީމހެއްގެ ކިބައިން ކޮންމެ ެއއްޗެއް އަ 

އެީއ ކަލޭމެނަްށވާ ރަނގަޅު ެހޔޮ ކަންފަތެެކވެ. އެަބހީ ހެޔޮ އެއްޗެިތ  !ެއވެ.( ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެއްވަތެދުކުރަ
ވައެވެ.( އެކަޭލގެފާނު އައްސަާވ ތެދުކުރައް  ތެދުކުަރއްަވއެވެ. އަދި الّله ން ތެދުުކރައްަވއެވެ. އަިދ އެީއ مؤمن

ކަލޭމެންކުެރ އީމާންީވ މީހުންނަށްާވ  އެެކވެ. އަިދ رحمة الّله ( !އަށް އުނދަގޫކުރާީމހުން )ދަންނަެއވެرسول

 ެއކެވެ.عذابއެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ 
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ެއެމީހުްނ އެަބހީ: އ  -ްނ منافق  ގަންދީ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ުހވައިކުެރއެވެ. الّله

   = .ެއެީއ ަކލޭމެން ރުއްސުމަށެވ       =  އާ.رسولއާިއ އެަކލާނެގ الّلهއަިދ    

    =  އެދެފަރާްތ ުރއްސުްނ  އެމީހުނަްށ ާމ   ކަންބޮޑެވެ. حّق     = 

 ންކަުމގައިވަްނޏާ. مؤمنއެމީހުންނަކީ       =  އެމީހުންނަށް ނޭނގެނީހެއްެޔވެ؟    =  ހަމަކަަށވަރުްނ

  އެމީހަކު.        =  އާއި އެަކލާނގެ الّله  -އާ އާއި އިިދކޮޅުވެއްޖެ رسول   ވެއްޖެ.خالف

    =  .ީަފހެ ހަމަކަށަަވރުން އޭނާއަށް ހުރ   = ާންކަންަނރަކައިެގ ައލިފ        = 

އޭނާ އެތާ ދެމިހުންނަ      .حال        = .ެބޮޑުވެގެންވާ ނިކަމެތިކަމަީކ އެއީެއވ  

       =   ން ބިރުގަނެއެވެ.منافق       =  ްއެމީހުންގެ މައްޗަށ އެްއ سورة

 ބާވައިލެްއވުމާމެދު.     =  އެމީހުންނަްށ  ދޭ. خبر       =  އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުގަިއާވ

  ތަކެތި.  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!      = ެކަލޭމެން މަލާމާްތ ުކރާށެވ!       = 

  އީ ެނރުއްވާނެ ަކލާނގެެއވެ.الّلهހަމަކަށަވަރުން     =  .ިކަލޭމެން ތިޔަ ބިރުގަންނަ ތަކެތ 

       =  .ާއަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ ސުވާުލކުަރއްވައިފިއްޔ   =  ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ

 ބުނާނެއެވެ.      = .ީއަުހރެމެން ވީކަން ކަަށވަރ        =  ސަމާސާގެތެރެއަށް ވަދެާލ

 ކުޅެލުމަށް ވާަހކަދައްކާިލ ކަމަެށވެ.  = ެަކލޭގެފާނު ވިާދޅުވާށެވ!          =  އާިއ الّله

  ާއއަށްހެއްެޔވެ؟رسولއެކަލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ އަދި އެކަލާނެގ     =  ކަލޭމެން މަލާމާތްކޮްށ

   ފުރައްސާރަުކރާންވީ.     =  ްކަލޭމެނ !   ަބހަނާ ނުދަްއކާށެވެ  1ުނދައްކާށެވެعذر   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ ކާފަރުެވއްޖައީމެވެ.      = .ުކަލޭމެންެގ އީމާންކަމަށްފަހ       = 

ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ުކރެއްިވޔަސް.عفوء    =  ީކަލޭމެންކުރެ ބަޔަކަްށ )ބުނެވެނ ކުެރއްީވ عفوء

 އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށެވެ.(     =  ެެދއްވާހުށީމެވެ.عذابއަނެއްބަޔަަކށް ތިމަންރަސްކަލާނގ   

 އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން.  =      =  .ެمجرمއެމީހުންވީ ނުބައި މީހުން ކަމުގައެވ

  ންކަމުގައެވެ.
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެ  (62) ންެގ މީހުްނ ކަލޭމެްނ منافق ްނ ރުއްސުމަށްޓަކަިއ ުހވައިުކރެއެވެ. )އެހެންނަމަވެސް( مؤمن ާއިއ الّله

 ްނ ކަމުގަިއވަންޏާެއވެ. مؤمنކަންބޮޑެވެ. އެމީހުން އެއީ حّقާއ ރުއްސުްނ އެމީހުންނަްށ މާ رسولއެކަލާނެގ 

ހަމަކަށަވަރުން  (63) އާއި އެަކލާނގެ الّله އާއި އިދިކޮޅުެވ رسول ވާމީހާއަށް )خالف ދުަވހުން( ނަރަަކ قيامة
ންނަ ހުންނާނެކަން އެމީހުންނަށް ަފހެ ނޭނގެީނހެއްޔެވެ؟ އެާތ އެމީހަުކ ދެމިހު ގަެއވެ. ބޮޑުވެގެންާވ حال

 ދެރަނިކަމެތިކަމަކީ ެއއީއެވެ. 

އެއް އެމީހުންެގ މައްޗަްށ سورةކޮްށ ފައުޅުކޮށްދޭ بيانން އެމީހުންެގ ހިތްތަކުަގއިވާ )ނުބައި( ތަކެިތ منافق (64)
އެމީހުންނާއި ެބހޭގޮތުްނ ބާވަިއލައްވާފާނެކަމަްށ  – ން ބިރުގަނެެއވެ. ޭއ منافق الّله ކަލޭގެފާުނ  !އެވެ رسول

ހަމަކަށަވަރުން  !ކަލޭމެން މަލާމާތް ުކރާށެވެ  !ވިދާޅުވާށެވެ تعالى އީ ަކލޭމެން ބިރުގަންނަ ަތކެތި ނެރުްއވާޭނ الّله
 ކަލާނގެއެވެ. 

 ެމިއާޔަްތ ބާަވއިލެްއވިކަމުގަިއވަނީ  !ދަންނައެވ ްނެގ ބަޔަުކ منافق ާއ އަާށއި رسول ންނަްށ مؤمن
 .والّلهأعلمކަމުަގއިވިެއވެ.  މަލާމާތްކުރުމަކާ ގުޅިގެން

އަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާިއ ސުާވލުކުަރއްވައިފިްއޔާ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ. ައހުރެމެންީވ )ދަތުރުެގ  (65)
ވަރުބަލި ިފލުވަިއލުމުގެ ގޮތުން( ސަމާސާގެ ތެެރއަށް ވަދެލާ ކުޅެލުމަށާއި މަޖާ ވާހަކަކޮޅެއް ަދއްކައިިލ 

ކަލޭމެން ަމލާމާްތކޮށް ފުރައްާސރަ ުކރަންވީ  !ފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ބަޔަކުކަމުގައެވެ. ަކލޭގެ އަށާިއ އެކަލާނެގ الّله
 އާއަްށ ހެްއޔެވެ؟ رسولއާޔަތަކަށާއި އަދި އެަކލާނެގ 

ކަލޭމެްނ ތިަޔވަނީ ަކލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހު އަލުންވެްސ  !ދައްާކ ބަހަނާދައްކަްނ ނަހަދާށެވެ عذرކަލޭމެން  (66)
ކުރެްއވިޔަްސ އަނެއްބަޔަކަްށ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ عفوކާފަރުވެގެންނެވެ. ކަލޭމެންުކެރ ބަޔަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

 މީހުން ކަުމގައެވެ.  ން ކަމުގައެވެ. ނުބަިއ ނުލަފާ ُمْجِرمދެއްވާހުށީމެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވީ عذاب

 ެމިއާޔަތާއި މީގެ ފަުހގެ ދެއާޔަތް ާބވައިެލއްވުނު ސަބަބެއް ކަމުގައި  !ދަންނައެވ حديثފޮތްތަކާއި تفسير
ހަނުގރާމައަްށ ވަޑައިގެންެނިވ تـَُبوكބޭކަލުްނ أصحابާއިއ رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمފޮތްތަކުގައި ރިާވވެގެންވަީނ 

لشكرއެއްަގއި منزلކޮންެމވެސް رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمބަޔަުކވެސްވެެއވެ. ދެންފަެހ  ންގެ منافقގަިއ لشكر
މަޑުކުރައްވާފައިވަނިކޮްށ މި  ން އެއްތަނަކަށް ޖެިހލާަފއި منافق وسّلم عليه الّله صّلى الّله أصحابއަށާއި رسول

ޑު އަހަްނ އެތާ މާްތވެގެންާވ ބޭކަލުންނަށް ދޮުގ ހުުތރުބަސްތަކުން ަމލާމާތްކުރީެއވެ. ެއއަ ޭބކަލަުކ أصحاب
رسولއިންނެވިއެވެ. އަދި އެީމހުންނާއި ދިާމއަށް ވިދާޅުިވއެވެ. ަކޭލ ތިޔަހަދަނީ ދޮެގވެ. އަުހރެްނ މިދަނީ ތިޔަާވހަަކ 

 وسّلم عليه الّله صّلى قرآنއިުރ  އަްށ ދަންނަވާށެވެ. އަިދ އެބޭަކލަކު އެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް ވަޑައިގެންނެވިالّله
އެކަމުގަިއ އިސްެވއްޖެއެވެ. ިއސްވެދިަޔ ދެއާޔަްތ ބާވަިއލަްއވާ ެއވާހަަކ ދެއްިކ މީހުންނަީކ ކާފަރުްނ ކަމުގަިއ 

ނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. މިވާަހކަ   .والّلهأعلمެވގެންވެއެވެ. بيانފޮތްތަުކގައި تفسيرފޮތްތަާކއި حديثކޮްށ تفصيلނިޔާކަ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           = ައންހެނުން.منافقފިރިހެނުންނާިއ منافق   =  .ީޭއގެ ެއއްބަޔަުކ ވަނ  

    = .ެއަނެއްބަޔަކުގެެތރެއިންނެވ        =  ތަކަެށވެ.منكراتއެމީހުން އަމުރުކުރާީނ 

        = .ެއަިދ އެމީހުްނ ހެޮޔ ކަންަތއް ނަީހކުރެެއވ    =  އަިދ

 އެމީހުން އެމީހުްނގެ އަތްަތއް )ހޭދަނުކުރުމަށް( ހިފަހަްއޓަނީއެވެ.      =  الّلهއެމީހުްނ
 ހަނދާންނައްތައިލީެއވެ.     = ާގެމަތިން ހަނދުމަނެތިވެ ވޮޑިގަންނައެވެ.ނެގވެްސ އެމީހުން ފަެހ އެކަލ . 

     =  (!ްނ )ދަންނައެވެمنافقހަމަކަަށވަރުްނ         =  ަفاسقއެީއ ހަމ
 ންނެވެ.          = ކުެރއްވިެއވެ.وعدންަނށް الّلهتعالىمنافق       =  ިمنافقއަދ

 އަންހެނުންނަށާއި.    = .ިއަދި ކާފަރުންނަށާއ     = .ްނަރަކަިއގެ އަލިފާނ        = 

 . حالއެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭ     = .ެއެތަން އެމީހުންނަށް ފުދޭނެއެވ       =  ިالّلهއަދ
އެމީހުންނަްށ تعالى  ލެއްިވއެވެ. لعنة  = ުނޑަެއޅިގެން އެމީހުންނަށް ހ  =     .ށީއަދި ކަ

އެކެވެ. )عذابދާއިމީ  ގައި عذاب  ެއކެވެ.( عذابވެތިބޭ قائم       =  ޭންނޭވެ.( منافق)އ

 ކަލޭމެންގެ ކުީރގެ މީހުންފަދައިންނެވެ.     =  އެމީހުންވީ ކަލޭމެނަށްވުރެ ާބރުގަަދ

 ބަޔަކުކަމުގައެވެ.   = .ައަދި ގިނ      = .ްމުދަލާއި ދަރިނ          =  ެފަހ

އެމީހުން އެމީހުންގެ   ން ފައިދާ ލިބިގަތެވެ.نصيب      =  .ެފަހެ ކަލޭމެން ފައިދާ އުުފލައިފީމެވ 

   =  ެކަލޭމެންގ ން )نصيب  ދެްއވިތަކެތީން( الّله        = .ްފައިދާ ލިބިގަތްފަދައިނ 

   = .ްކަލޭމެންެގ ުކރީެގ މީހުނ    =  ން.نصيبއެީމހުންެގ    =  ައިދ

 ގެތެެރއަށް( ަކލޭމެން ވަެދގެންފީމެވެ.باطل)ދޮގާއި       =  .ްއެީމހުން ެއވަދެގަތްފަދައިނ    = 

 (!އެމީހުން. )ދަންނައެވެ        =  ެވެއްޖެއެވެ.باطلތައް عملއެމީހުންގ           = 

ދުނިޔެއާއި   ގައިވެސް.آخرة     = .އަދި އެމީހުްނ        =  ނޑައެޅިގެން ެއީއ ކަ

  ގެއްލި ަހލާކުެވގެންވާ މީހުންނެވެ.    =  ިއެމީހުންގާތަށް )މ       ؟ންގެގާތަށް( ނާދޭބާވަެއވެمنافق

     =  ެخبرއެމީހުންގެ ކުރީމީހުންގ.        = عادقومއާއި نوحقوم
  ގެ.ثمودقومއާއި   =  ިއާއި.قومގެފާނުންެގ إبراهيمއަދ      =ިެގ َمْدَيُن އަދ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

 އެކުވެރިންނާއި.       =   ިއަީކ ފުރޮޅައި ލެވުނު ރަެށވެ. مؤَتِفَكاتވެރިންނާއި )أهلގެ مؤَتِفَكاُتއަދ

އެއީ  قوم  ެއވެ.(لوط     =  އެމީހުްނގެ ާގތަށް އެމީސްމީހުންެގ  ްނ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.رسول

       =  ާބަޔާންވެގެްނވ  ާއއިގެން.دليل         =  ފަހެ އެމީހުންނަްށ

އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގަންނަާވ ކަަލކުކަމުގަިއ   ނުވެއެވެ. الّله      = .ީއަދި އެހެނެއްކަމަުކ އެީމހުންވ  

      =  ބަޔަކުކަުމގައެވެ.ތަކަށް އަިނޔާވެިރވާ نفسއެމީހުންެގ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(67)  ފިރިހެނުންނާއި منافق ( އޭގެ އެއްބަޔަުކވަނީ އޭެގ އަނެއްބަެޔއްެގ !އަންހެނުން )ދަންނައެވެ منافق

ތެރެއިންނެވެ. )އެީއ ހަަމ އެއްބަެއކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަުކެވސް އީމާންކަްނ ބޭރުފުށުްނ ފާޅުކޮށް އެތެރެފުށުަގިއ 
ކާފަރުކަން ވަންހަާނކުރެެއވެ.( އެމީހުން އަުމރުކުރަނީ  ތައް ކުރުމަށެވެ. )ެއއީ منكرات رسولއަާށއި އެަކލާނގެ الّله

އަށް ކާަފރުވުމަށެވެ.( އަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮްށ ނަހީުކރަނީ ހެޔޮކަންތަްއ ކުރުެމވެ. )އާ رسولއަށާިއ ެއކަލާނެގ الّله
ގޮތުގަިއ ހޭަދއެއް ުނކުރުމަށް( އެމީހުްނގެ އަތްތަްއ ހިފަަހއްޓައެވެ.  حقّއާއަށް އީމާންވުމެވެ.( އަިދ އެމީހުްނ )

ވުމަްށ تبعފުޅަްށ أمرއަށް ކިޔަމަްނވުމަށާިއ އެކަލާނެގ الّله)އެަބހީ: އެމީހުްނ  ހަނދާްނ ނައްަތއިލީެއވެ. الّلهއެމީހުން 
އެމީހުން ހަނދާންނައްތަިއލީއެވެ.( ދެންފަހެ  ެއވެ. )އެބަީހ: ވެވޮޑިގެންނެވީވެސް އެމީުހންގެ މަތީން ހަނދުމަނެތިالّله

ން ނަީކ  منافقދޫކޮށްލެއްވީެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުން  ދެއްވުމާިއ ތެދުމަގު ދެއްކެުވންتوفيقއެމީހުންނަށް ހެޔޮކަމަށް الّله
ނޑައެޅިގެން   ންނެވެ. فاسقކަ

އަދި  (68) ފިރިހެނުންނަށާއި  منافق އަންހެނުންނަށާއި ސީދާ ކާފަރުންނަށާއި މިމީސްމީހުންނަށް  منافق  وعد الّله

ގަެއވެ. އެމީހުންނަްށ ފުދޭެނ  حالދުވަހުން( ނަރަަކއިެގ އަލިފާެނވެ. އެީމހުން އެާތ ދެމިތިބޭ  قيامةކުރައްވާފަިއވަނީ )
ލެއްވިއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ުހރީ ހަމަ ދާއިމީ އަބަީދ  لعنةއެމީހުންނަށް  تعالى الّلهތަނަކީ ހަމަ އެތަނެވެ. އަދި 

 އެވެ.  عذاب
ވެދިޔަ ަކލޭމެންކަަހަލ މީހުންފަދައެވެ. އެމީހުންވީ )ކަލޭމެނަށްުވރެ( ( ަކލޭމެންވެސް ިއސް!ންނޭވެمنافق)އޭ  (69)

 الّلهމާބާރުގަދަ އަދި މުަދލާިއ ދަރިްނ ގިަނ ބަަޔކު ކަމުގައެވެ. ފަހެ އެީމހުން އެމީހުންނަްށ ލިބުުނ ނަސީބުގަިއ )

ބުަގއި އަރާމުކޮްށ މަޖާކޮްށ ދެއްވިތަކެތީގައި( އަރާމުކޮށް ފައިދާެނގިއެވެ. ަކލޭމެންވެސް ކަލޭމެނަށް ލިބުނު ނަސީ
ފައިދާނަގައިފީމުއެވެ. )އެބަީހ:  ެގ ނަސީބުގެ ބަދަުލގަިއ ދުނިޔޭގެ ނަސީބުަގއި ފައިާދ އުފުލައިފީމުެއވެ. އެީއ  آخرة

ެގ باطلކަލޭމެންގެ ކުީރގެ މީހުންވެސް އެީމހުންގެ ނަސީބުން ފައިދާ ުއފުލިފަދައިންނެވެ. އަދި އެީމހުންވެްސ )ދޮގާިއ 
ތެރެއަށް( ވަެދގަތްފަދައިން ަކލޭމެންވެސް )ދޮާގއި   !ގެތެރެއަށް( ވަެދގެންފީމުއެވެ. އެފަދަމީހުން ދަންނަެއވެ باطل

ެގ އެންމެަހިއ ހެޮޔ  آخرةއެމީހުންެގ ދުނިޔެއާިއ  ަތއް عمل ވީއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ ެއއީ ހަމަ ގެއްިލ باطل
 ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންނެވެ. 

ތަށް )އެބަހީ: އެމީހުންގެ ގާ (71) ންެގގާތަށް( އެމީހުްނގެ ުކރިން އިސްވެދިަޔ  منافق  خبرތަުކގެ  أّمة

އެީއ  ؟ނާދޭބާވައެވެ  -نوحقوم އާިއ އަިދ َعاد قوم ގެފާނުންެގ إبراهيمއަިދ َثُمْوُد ާއއި قوم ގެ َمْدَين ވެރިންނާިއ أهل
ބަންޑުންޖެހުނުރަށުގެ  قوم لوط ގެ  يعنى: އެވެ. އެމީސްމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުްނގެ خبر ބޭކަލުން ބަޔާްނެވ  رسول

ފައުޅުވެގެންވާ  އާިއގެން ވަޑައިގެންެނވިއެވެ. )ނަމަވެްސ އެ دليل ތަކުގެ ކާފަރުން އެބޭކަލުން ޮދގުކޮށް އަިދ  أّمة
ވިއްާޔ ވާނީ ހަމަ އެކަަހަލ އެީމހުން ހަލާުކ ުކރެއްީވއެވެ. ަކލޭމެންވެްސ އީމާްނ ނު الّلهއީމާން ނުވުމުެގ ސަބަބުްނ 

ގޮތެކެވެ.( އަދި  ަތކަްށ نفسއެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިގެންެނވީެއއްނޫނެވެ. ނަމަވެްސ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  الّله
 އަނިޔާވެިރވީއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ި(!އަންހެނުން )ދަންނައެވެ مؤمنފިރިހެނުންނާއި ައދި  مؤمنއަދ     = 

 އޭގެ ެއއްބަޔަުކ ވަނީ       = .ެއަނެއްބައެްއގެ ަސހަރޯެވރިން ކަުމގައެވ          = 

 އެމީހުން އަމުރުުކރަނީ ހެޔޮކަންތަކަެށވެ.   = .ެއަިދ އެމީހުްނ ނަީހކުރެެއވ      = ُمْنَكَراة

   ތައް  =  ުކުރެއެވެ.  قائمއަދި އެމީހުން ނަމާދ      =  އަދި އެމީހުްނ

 ޒަކާތްދެއެވެ.     =  އަދި އެމީހުްނ  ކިޔަމަންތެިރވެއެވެ.އަްށ  الّله     =  އަިދ

އެކަލާނެގ   ާއ އަށާއި.  رسول    = ެ(1އެމީހުން. )ދަންނައެވ     =  الّلهނިކަންހުެރ 

އެމީހުންނަށް  ހަމަކަށަވަރުން  =      ލަްއވާނެތެވެ.  رحمة  حكمةއީ ގަދަފަދަވަންތަ  الّله

  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.       = ުކރެއްިވއެވެ. الّلهوعدންނަށް  مؤمن      =  އަިދ

  އަންހެނުންނަށާއި  مؤمن   = .ެބަގީޗާތަކެއް / ސުވަރުގެތަެކއް ުހރިކަމުގ        = 

 އެތަންތާނގެ ދަށުްނ ދެމޭ.   =  .ްާއރުތައ      = .ޭއެީމހުން އެތަންާތ ދެމިތިބ    

 =  )ިއަިދ ރަނގަޅުެވގެންވާ މަންޒިލްަތކާއި.) ތިބޭތަންަތނާއ         =  ެއވެ ިކޭޔ  عدن

 ސުވަރުޭގގައި. )ބަގީޗާތަުކގައި(      =  ިންވާ ރުއްސެވުން  حضرةގެ  الّلهއަދ      = 

ނޑައެޅިގެން އެއީ.  =    މިހުރިހާކަމަކަްށވުރެ ބޮޑެވެ.  ކަ       =  ބޮޑުވެގެންާވ

 ނަސީބެވެ.        =  ޭއާެއވެ نبىއ!            =  ކަލޭގެފާނު ކާފަރުންާނިއ

   !ހަނގުރާމަ ކުރައްވާށެވެ  އިދިކޮޅަށް ންނާއި منافق      =  އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަްށ

 ދުވަހުން( ނަަރކައެވެ.   قيامةއަދި އެމީހުންގެ ތަނަކީ ) =    !ހަރުކަށިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

     = .ެއަދި އެއީ ގޮސްތިބުން ނުބައިެވގެންވާ ަތނެކެވ        = ގަންދީ އެމީހުްނ الّله

 ހުވައިުކރެއެވެ.    = .ްއެމީހުން )އެބަސް( ނުބުނާކަމަށ     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީުހްނ

  ބުންޏެވެ.      =  كلمةކާފަރުކަމުެގ .   = .ެއަދި އެމީހުން ކާަފރުވިެއވ       

 އެމީހުްނެގ އިސްލާމްކަމަށްަފހު. =    =  .ެއަިދ ެއމީހުން ގަސްުދކުރިެއވ         = 
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

 އެމީހުންނަށް ނުވެވުނު ކަންތައް.     =  އަދި އެމީހުން ނުުރހުންކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. )އިންކާުރ

  ކުރިކަމުގަިއ ނުވެއެވެ.(           =  ާއއި އެަކލާނގެ الّله އާ އެމީހުްނ رسول

  މުއްސަނދިކޮށްދެއްވިކަން މެނުވީ.   =  ެއެކަާލނގ  ވަންތަކަމުން. فضل      =  ފަެހ

 އެމީހުންނަށް އެކަން ހެޔޮކަމަކަްށ ވާނެއެވެ.  =     ވާނެނަމަ. توبةއެމީހުން       =  ިއަދ

 އެމީހުން އެނބުިރ ފުަރގަސްދީފިއްޔާ.      = ދެއްާވހުއްޓެވެ.عذابއެމީހުންނަްށ الّله       

  އަކުން. عذابވޭންދެނިވި  =       =  ިގައިެވސް. آخرةދުނިޔެއާއ          = 

  އަދި ބިމުގަިއ އެމީހުންނަށް ުނވެއެވެ.    =  .ުއެއްެވސް ސަހަޯރވެިރއަކ     =  އަިދ
  ެވރިެއއްވިޔަސް. نصرއެއްވެސް ވާގިެވރިއެްއ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވެިރ  نصرއަންހެނުން އޭެގ އެއްބަަޔކީ އަނެއްބައެއްެގ ސަަހރޯެވރިންނެވެ.  مؤمنފިިރހެނުންނާއި  مؤمنއަދި  (71)
ވާގިވެރިންެނވެ. އެމީހުން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް   قائمނަހީކޮށް މަނާކުރެއެވެ. އަދި އެމީހުން ނަމާދު  منكرات

ކުރެއެވެ. އަދި އެމީހުން ޒަކާތްދެއެވެ. އަދި އެމީހުން  އަށާއި އެަކލާނގެ  الّله އާ އަށް ކިޔަމަންެތރިވެެއވެ.  رسول
 ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ. حكمةއީ ގަދަފަދަވަންަތ  الّلهލައްވާނެެއވެ. ހަމަކަށަަވުރން  رحمة الّلهއެމީހުންނަށް ނިކަންުހރެ 

އަންހެނުންނަށް އެތަންތާނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމޭ ސުވަުރގެަތްއ مؤمنފިރިހެނުންނަށާިއ އަދި مؤمنއަދި  (72)
ވެ ދެމިިތޭބ قائمއެމީހުްނ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ. އަިދ ުކރެއްވިެއވެ. އެަތންތާ الّلهوعدދުވަހުން( ދެްއވާނެކަމުގަިއ قيامة)

ސުވަރުގެތަުކގަިއ ރަނގަޅުެވގެންާވ މަންޒިލްތަކާިއ ތިބޭެނ ރަނގަޅު ތަންތަން ހުރިކަމާިއ އަިދ ެއހުިރހާ ކަމަކަށްވުެރ 
އެމީހުންަންށ لّلهاގެ ރުްއސެވުންވެސް އެމީހުންނަށް ހުރިކަމަށް  الّلهބޮޑުެވގެންވާ ކަމެްއކަމުގައިާވ  އަދި މާތްވެގެންވާ

 އަކީ ެއއީއެވެ.  نصيبކުރެްއވިއެވެ. ބޮޑުެވގެންވާ  وعد
އޭ  (73) ކާފަރުންާނއި އަދި  !ކަލޭގެފާނެވެ نبى ންނާއި އިދިކޮޅަށް منافق އަދި އެީމހުްނެގ  !ކުރައްވާެށވެجهاد

ދުވަހުން( ނަަރކައެވެ. ެއއީ އެނުބރިގޮސް ތިބުަމްށ قيامةއެމީހުންގެ ާޖގަޔަކީ ) !މައްޗަށް ހަުރކަށިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ
 ނުބައިވެގެންވާ ތަެނކެވެ. 

އެމީހުން  (74) ގަންދީ ހުވައިކޮށްފާ އެ الّله ނުބުނާކަމަށް )އެަބހީ: كلمة ގެ ُكْفُر ނުބުނާކަމަށް( ބުްނޏެވެ.. كلمة
އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން  ގެ ُكْفُر ބުްނޏެވެ. އެީމހުންގެ كلمة މަށްފަހު އެމީހުން ކާަފރުވީެއވެ. އަިދ ކަإسالم

އެމީހުންނަށް ނުވެވުނު ކަންތައް އެމީހުން ުކރަން ގަސްތުުކރިއެވެ. އަދި  ގެ الّله ވަންތަކަމުން فضل ާއިއ الّله
އެކަލާނެގ  އާ އެީމހުން މުއްސަނިދ ކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި މެނުީވ އެމީހުްނ އިންކާުރކޮށް ުނރުހުންވީކަުމަގިއ رسول

ނުވެއެވެ. ފަހެ އެމީހުން  ވާނެނަމަ ެއކަން އެމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންެވއެވެ. އަދި އެމީހުން އީމާންނުވެ އެނބުިރ توبة
ފުރަގަސްދޭނަމަ  تعالى ދުނިޔެާއއި الّله ުހންނަށް ވޭންދެނިވި ގަިއވެސް އެމީآخرة އެއް ދެްއވާނެއެވެ. ައިދ عذاب

 ެވިރއަކު ނުާވހުއްޓެވެ. نصرބިންމަތީގައި އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ ސަަހރޯެވރިއަުކ 

 ެَماَجاءِبِه)ންެގ ބަެއކެވެ. އެމީހުްނ ބުނިބަހަކީ منافق ެގ ބަސްބުނި މީހުންނަީކ ُكْفُر މި  !ދަންނައެވ إْنَكاَن
لَ َحقًّا ْالَحِمْيرُمَحمٌَّد ِمَن َأَشر  އެްއ ކަުމގައިވަްނާޏ حّق ގެފާުނ އެގެންނެިވ ކަންތަްއ އެީއ زلّمد މާނައީ:  (َنْحُن

ކުރިކަމަީކ قصد އަށްވުެރ ނުބައެވެ. މިެއވެ. ައދި އެމީހުންނަށް ނުވިކަެމއް އެީމހުން مِحَار ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން 
ކޮށްފަިއވެއެވެ. بيان ގަިއ تفسًن އަިދ މިނޫންޮގތްގޮތަށްވެސް މިއާޔަުތގެ  -ކުރުމެވެ. قتل  -رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم 

 .والّلو أعلم بالّصواب 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއަިދ އެީމހުންެގ ތެރެއިްނ ެވއެވ       = ކުރިީމހުން. عهدއަށް الّله      

ނޑައެޅިގެން އަުހރެމެންނަށް ދެްއވައިފިއްޔާ. =   ކަ   =  އެކަލާނެގ   ވަންތަކަމުން.  فضل

ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން  =  ދޭހުށީމެވެ.صدقة  =  .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ާވހުށީމެވ 

      = މާތްމީހުްނގެތެރެއިން.صالح      =  .ްފަެހ އެމީހުނަްށ އެަކލާނެގ ދެއްިވހިނދުނ

     =  ެވަންތަކަމުން. فضلއެކަލާނގ    =  ްވީއެވެ. َبِخْيُلއެމީހުން އެޔަށ    = 

 އަދި އެމީހުން ުފރަގަސްދީފިެއވެ.         =  ާحالއެމީހުން އެނބުރިެގ ންވ .    

   =  ިފަހެ ެއކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އޭގެފަހުަގއ  =   ކަން )ދެފުށްދެގޮތްކަން( ވެއްެދވިއެވެ.نَِفاُق

 އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި. )ހިތްތަކަށް(      = .ްއެމީހުން އެކަލާނގެއާއި ަބއްދަލުވާ ުދވަހާިއ ހަމައަށ 

      =  ްވީކަމުގެ ސަބަުބން.خالفއާއި الّلهއެމީހުނ     =  ެوعدއެމީހުން އެަކލާނގެާއއި އ

 ކުރިކަންތަކުަގއި.         = .ިއަދި އެމީހުން ދޮުގހަދާކަމުެގ ސަބަބުންނާއ      

އެމީހުނަށް )އެބަހީ:  =   ބާަވެއވެ. ންނަށް( ނޭނގެނީمنافق    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ

ދެނެވޮޑިގަންނަވާކަން.      =  ަގެ( ސިްއރުތަކާިއ އަިދ އެީމހުން ިސއްުރ نفسއެމީހުންެގ )ައމިއްލ

  ޖަލްސާތައް.    =  ްއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ  އީ. الّله        =  ތަްއ މޮޅަްށ غيب

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.    = ކިޔާމީހުން. عيب      =  ިتقوى  އަޅުެވރ

  ދޭ މީހުންނަށް(صدقاةގެ ގޮތުން َتَطوَُّعވެރިންނަށް. )   = ންކުރެން.مؤمن       = 

   )ނުލިބޭމީހުންނާއި( –އަދި ނުދެކޭމީހުންނާއި  =     އާއިމެދު. صدقاة  = 

 އެމީހުންެގ ހިތްަވރާިއ މަސައްކަތްމެނުވީ. )މަސައްކަތުްނ ލިުބނު އެްއޗެއްމެނުވީ(       =  ފަެހ
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 އެމީހުން މިމީހުންނާއި މަލާމާތްުކރެއެވެ.        = އެމީހުންނަށް މަލާމާތްުކރައްވާނެެތވެ.الّله     

     =  ިއެވެ.عذابއަދި އެމީހުންނަށްުހރީ ހަަމ ވޭންދެނިވ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަކީ( عهدކުިރ މީހުންެވއެވެ. )ެއ عهدއާއި الّلهންގެެތރޭގަިއ منافقއެބަހީ: ެއ  – އެމީހުްނގެތެރޭަގއި އަދި (75)

ވަންތަކަމުްނ އަުހރެމެންނަށް )މުދާދެއްާވ ަތނަވަސްކަން( ދެްއވައިފިއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެެމްނ فضلއެކަލާނެގ 

ثـَْعَلَبةبنَحاِطبމާތްމީހުންގެެތެރއިން އަުހރެމެންާވ ހުށީމެވެ. )އެމީހަީކ صالحދޭހުށީމެވެ. އަިދ ހަމަކަަށވަރުން صدقاة
 (-نفسيرطبرى –=ކަމުގައި ބުެނވުނެވެ. األْنَصارى

ވަންތަކަމުން އެމީހުންނަށް )މުދަލާިއ ތަނަވަސްކަން( ދެއްިވހިނދުން އެމީހުން ެއ فضلދެންފަހެ އެކަލާނެގ  (76)

  .ފިއެވެ އަށް ފުަރގަސްދީعهدެގ الّلهވެ ދަިހވެތިވެގެންފިެއވެ. އަދި َبِخْيُلވަންތަކަމަށް فضل

ދެފުށްދެގޮތްުކރުން ަވއްދަވައިފިެއވެ. يعنى:ަކން نفاقއެމީހުްނގެ ހިތްަތކަށް ެއޔާގުޅިގެން الّلهتعالىދެންފަހެ  (77)

އާިއ الّلهއެއީ އެމީހުްނ އެަކލާނގެއާިއ ބައްދަުލވާދުވަާހއި ހަަމއަށެވެ. ަމރުދުވަހަށްދާންދެނެވެ. ެއހެން ެއވީ އެމީހުްނ 

 ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ެއމީހުން ބުނިބަސް ދޮގުުކރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. خالفއާިއ وعدއެމީހުން ުކރި 

ެގ ސިއްރުތަާކއި އެމީހުންގެ ސިްއރު ޖަލްސާަތއްވެސް نفسއެމީހުންގެ އަމިއްަލ  (78) ދެނެވޮޑިގަންނަާވކަްނ الّله

އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  ؟އެމީހުންނަށް ނޭނގެނީބާަވއެވެ ީއ الّله މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެކަންވެްސ ތަްއ غيب

  ؟އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވަެއވެ

(79)  ެގ ކަންތަކުަގިއ އަޅުވެިރ صدقاة ވެިރ މާތްމީހުންނާިއމެދުގައްޔާިއ އަިދ ތިމާމެންގެ މަަސއްކަތާިއ تقوى

 !ީކ މީހުްނ ދަންނައެވެيبعَކުިރ ީމހުންނަށާއި މިީމސްމީހުންނަށް މަލާމާތްކޮްށ صدقاةހިތްވަރުްނ ެއހޯދި ކުޑައެިތކޮޅު 

 އެވެ.عذابއެީމހުންނަށް މަލާމާތްުކރައްާވ ހުއްެޓވެ. އަދި އެމީހުްނނަށް ހުންނަހުށީ ވޭންދެނިވި الّلهتعالى
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ެދެންނެވިޔަސް( !ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންެގ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެިދ ދަންނަވާށެވ(           

 ނުވަތަ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންެގ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެދި ުނދެންނެވިޔަސް.  =       =  ަކލޭގެާފުނ

  އެމީހުންގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެިދ ދެންނެވިޔަސް.    = .ުހަތްދިހަފަަހރ          =   ފަެހ

  އެގޮތަކީ.  =  ނުފުއްަސވާނެއެވެ. الّلهއެމީހުންނަށް    =  އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ

ކާފަރުވީއެވެ.        = އާ އަށް. رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ الّله     =  ިތެދުަމުގ الّلهއަދ

 ނުދައްކަވައެވެ.          =    ވެއްޖެ ބަޔަކަށް.فاسق       =  ފަެހ ނުޮގްސ

  ފަހަތަށް ޖެހުނުމީހުން އުފާކޮށްފިއެވެ.     =  އެމީހުންެގ ތަުކގަިއ )އެމީހުން َمْقَعُد ގަިއ( مجلس

 އިށީނދެތިބެވިގެން.       = އަށް.خالفއާ ާއިއ رسولެގ الّله      =  އަދި އެމީުހްނ

 ނުރުހުނެވެ.     =  އެމީހުްނ   ކުރުމަށް.جهاد    =  އެމީހުްނގެ މުަދލުންނާިއ

 އެމީހުންގެ ޖާނުން.        =   ގެ މަގުަގިއ.الّله  = ( .ެއަދި އެމީހުން ބުްނޏެވ ްނ منافق

  ބުންނެވެ.(        = ަނުކުަރއްވާށެވެ.أمرއަށް ދާން ހޫނުވަގުުތގައި ހަނގުާރމ     =  ޭرسول)އ
   !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެالّله   =  .ްނަރަކައިގެ އަލިފާނ      =  ހޫނުކަްނ

  މާގަދައެވެ.      =  ަވާނަމަ. فَـُهْمއެމީހުންނަށް ވިސްނޭނަމ       =  ފަެހ

 !އެމީހުން ކުޑަކޮްށ ޭހހުށިކަމެވެ     = ެއަިދ ެއމީހުން ގިނައިްނ ރޯހުށިކަމެވ!    =  ޖަޒާއެއްެގ

  ގޮތުން.         = .)ްއެމީހުން ހޯދައިގަްތ ކަންތަކުެގ ސަބަބުން. )ފާފައިެގ ސަބަބުނ    

      =  ެކުރައްަވއިފިއްޔާ.رُُجوعަކލޭގެފާނު އަނބުާރ الّلهتعالىފަހ          =  އެމީހުންުކެރ

އެބަހީ   ބައެްއގެގާތަށް.  –ންކުެރ منافق     =  ދެންފަހެ އެމީހުން ަކލޭގެފާނުންގެ ކިަބއިން އިޒުަނ

 އެދެފި    = .ްަކލޭގެފާނާއިއެުކ ހަނގުރާަމއަށް( ުނުކތުމަށ(   = ެފަެހ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!  

        = ެކަލޭމެްނ ދުވަހަުކވެސް ތިމަންަކލޭގެފާނާއިއެުކ ނުނުކުންނާށެވ!        

  =  ުއަދި ަކލޭމެން )ދުަވހަކުވެސް( ތިމަންކަލޭގެފާނާިއއެކ    !ންާނއި ހަނުގރާމަ ނުުކރާށެވެعدّو   

  = .ެހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ ުރހިއްޖައީމެވ     =  .ްއިށީނދެތިބުމަށ     = 

 ފުރަތަމަފަހަރު.     = ެފަހެ ކަލޭމެން އިށީނދެތިބޭށެވ!        =  ނުގޮސް ފަހަތަްށ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  ޖެހުނު މީހުންނާިއއެކު.    = ެއަިދ ަކލޭގެފާުނ ނަމާދުފުޅު ނުކުރައްވާެށވ!          = 

  ދުވަހަކުވެްސ / އެްއގޮތަކަށްވެސް.  =   އޭގެތެރެއިން ަމރުވެއްޖެ އެކެއްގެަމއްޗަށްވެސް.    

   =  ިއަދި އެއިން މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގައ    !ެވަވޑައިނުގަންނަވާށެވެقائم  =  ހަމަކަށަަވރުްނ
 އެމީހުން ކާފަރުީވއެވެ.       =  އަށާއި އެކަލާނގެ الّله އާ އަށް. رسول   =  ްއަދި އެމީހުނ

 އެމަރުވީެއވެ.      =  ްحالްނކަމުގައިވާ فاسقއެމީހުނ . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 )އޭ (81) الّله އެބަހީ އެ  –( ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް !ެއވެرسول دعاءފާފަފުއްސެވުމަށް  –ންނަށް منافق

ނުކުރެްއވިޔަސް، އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ دعاءކުރެއްވިަޔސް ނުވަަތ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ފާފަފުއްެސވުމަށް 
ފާފަފުއްސެވުމަށް ހަތްިދހަފަހަުރ  ުކރެްއވިޔަްސ دعاء تعالى ނަްށ ނުފުއްސަާވހުއްޓެވެ. އެހެްނ ެއީވ އެމީހުންالّله

ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން  އަށާއި އެކަލާނގެ الّله ާއ ައށް ކާފަރުީވ ކަމެވެ. އަދި رسول الّلهވެއްޖެ ބަަޔކަށް فاسق
 ތެދުމަގު ނުދައްކަާވ ހުއްެޓވެ. 

(81)  وسّلم عليه الّله صّلى الّله ްށ ޖެހުނުމީހުްނ އެމީހުްނެގ ެގ ައރިހުަގއި ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮްސ ފަހަތަرسول
ގެ ަމގުގަިއ الّلهއަްށ އިށީނދެތިބުމަށް އުފާކުިރއެވެ. އަދި خالفއާިއ رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمމަންޒިލްތަކުގައި 

އެމީހުންގެ މުދަާލއި އެީމހުން ޖާނުން ހަނގުރާމަުކރުމަށް ެއމީހުން ނުރުހުެނވެ. އަދި އެީމހުން ބުނީ ގަަދހޫނުގަިއ 
ަނރަކަިއގެ ައލިފާްނ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسولالّله)ޭއ  !ރާމައަްށ ދިއުމަށް އަމުުރ ނުކުަރއްވާށެވެހަނގު

  ) އެމީހުްނނަށް މިހެންވިދާޅުވާށެވެ!(މާހޫނުގަދައެވެ. ެއގޮތް ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނަމަެއވެ.

އަށް ހަނގުރާމައަްށ خالفާއއި صّلىالّلهعليهوسّلمرسولالّله)އެބަީހ:  !ފަހެ އެމީހުން މަދުން ހޭހުިށކަމެވެ (82)
( އަދި އެމީހުްނ އެހޯަދއިގަތް ފާފައިެގ ސަބަބުން އެމީހުން ގިނަގިނައިްނ !ނުގޮސްތިބެ އުފާކޮށް ހީނުހަދާށެވެ

  !ރޯހުިރކަމެވެ

 )އޭ (83) ( ފަެހ !އެވެ رسولالّله ންގެ ޮކންމެވެސް  منافقެއ ،  تعالى الّله ގާތަްށ ަކލޭގެފާުނ  އެއްގެ  جماعة
އަނބުރާ ފޮނުްއވައިފިއްާޔ )އެަބހީ: ހަނުގރާމައިން އަނބުރާ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު( އެމީހުްނ )ހަނުގރާމައަްށ( 
 !ނުކުތުމަށް ކަލޭގެފާނުންގެ އަިރހުން އިޒުނަ އެދޭނެެއެވ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު )އެމީހުނަށް( ވިދާޅުވާެށވެ

އަދި ތިމަންކަޭލގެފާުނ  !ވެސް ަކލޭމެން )ހަނގުރާމައަށް( ނުނިކުންނާނެއެވެތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހުަގއި ދުވަަހކު
އަރިހުަގިއ ދުވަހަުކވެްސ ކަލޭމެްނ  އެހެީނ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެްނ  !ންނާިއ ހަނުގާރމަ ނުކުރާނެެއވެ عدّو

ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް( ނުނުކުމެ ގޭގަިއ އިށީނދެތިބުމަށް ރުހުނީއެވެ. )ނުނުކުތީމުއެވެ.( ަފެހ  تـَُبوكފުރަތަމަފަހަރު )
 ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް ަފހަތަށް ޖެހުުނ މީހުންނާއިއެުކ ކަލޭެމންވެސް )ގޭަގއި( އިށީނދެ ތިބޭށެވެ. 

)އޭ  (84) الّله )އެބަހީ: ެއ  –( އެމީހުންެގ ތެެރއިން !ެއވެ رسول ެތރެއިން( މަރުެވއްޖެ ެއކެއްެގ ންގެ منافق
އަިދ އެމީހާގެ ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތަކުގައި  !މައްޗަށްވެސް ކަޭލގެފާނު )ކަށު( ނަމާދު ނުކުރަްއވާށެވެ ވެވަަޑިއ  قائم

އާއަށް ކާފަރުވީއެވެ. އަދި އެީމހުން އެމަރުީވ  رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން  !ނުގަންނަވާށެވެ
 ގައެވެ. حالންކަމުގައިވާ  فاسق
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މާނަ  ގެަ التوبةسورة  

 

ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  އަދި ކަލޭގެފާުނ  !ކުުރވިޔަ ނުދޭެށވެعجائب        =  އެީމހުންެގ މުދަލާިއ

 އެމީހުންގެ ދަރީނުން.        =   تعالى  ެއދިވޮޑިގަންނަވާކަން ކަށަަވރީ. الّله       = 

އެތަކެތީން އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ   ެދއްވުމަށެވެ.عذاب       =  .ިދުނިޔޭގައ      =  އަިދ

 ތަްއ )ފުރާނަތައް( ނުކުތުމަށެވެ. نفسއެމީހުންގެ        =  حالއެމީހުްނ ކާފަރުންކަމުަގއިާވ .

        =  ިއެއް ބާވަިއލެއްވިއްެޖއްޔާ. سورةއަދ       =  ްއަށް އީމާްނވާށالّلهަކލޭމެނ! 

  ކުރާ(أمر)އެފަދައިން     =  ްކުރާށޭجهادއަދި ކަލޭމެނ!      =  ެއެަކލާނގ އާެގ رسول

 އަރިހުަގއި.      = .ެކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހުަގއި )ަހނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް( އިޒުނައަށް އެދޭނެއެވ 

      = .ްއެމީހުންގެތެރެއިން ޯފރުންތެރި ުމއްސަނދިނ   =  .ެއަދި އެމީހުން ބުންެޏވ

  )ބުނާނެއެވެ.(   = ެއަުހރެމެން )ހަނގުރާމައަްށ ނުގެންގޮސްތިބުމަށް( ދޫކޮްށލައްވާެށވ!     

     = .ެޭގގަިއ އިށީނދެތިޭބ މީހުންގެތެޭރަގއި ައހުރެމެްނ ާވހުށީމެވ    =  އެީމހުްނ

 ރުހުނީއެވެ.   =  .ްއެމީހުން ވުމަށ      =  ހަނގުރާމައަށް( ނުގޮސް ފަހަތަށް ޖެޭހ(

  މީހުންނާއި ެއކުގައި.ވުމަށް        =  .ެއަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެމަތީަގއި ސިއްކަޖެެހވިއްޖެއެވ 

    =  ).ެފަހެ އެީމހުންނަށް ނުވިސްނޭެނއެވެ. )އެމީހުްނ ނުވިސްނަެއވ       

   އާ. رسولއެހެނެއްކަމަކު  =  = ުގައި އީމާންވެގެންވާ ީމހުންނާއި. އަިރހުއަދި އެކަޭލގެފާނ

    =  ްކުރެއްވިެއވެ. جهادއެބޭކަލުނ       =  އެބޭކަލުންގެ މުދަާލއި އަދި އެބޭަކލުންެގ

 ތަކުން.  نفس     =  ެ(!އަިދ އެބޭކަލުްނ )ދަންނައެވ      =  އެބޭކަލުންނަްށ ުހީރ ަހަމ

 ހެވެވެ. / ހެޔޮތަކެވެ.      = .ީނޑައެޅިގެްނ އެބޭަކލުން އެއ   އަިދ ކަ     =  ހަަމ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބވެރިެވގެންާވ ބޭކަލުންެނވެ.       =  تعالى އެބޭކަލުންނަްށ ) الّله ދުވަހުން(  قيامة

 ތައްޔާރުކޮށްދެްއވިއެވެ.    = .ްބަީގޗާތަކެްއ ، ސުަވރުގެތަކެއ        =  އެތަންތާެގ ދަށުްނ

 ދެމޭ.   =  .ްއާރުތައ       =  .ޭއެތާނަގއި އެބޭަކލުން ދެމިތިއްބަވާނ       

  = .ެބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަކީ ެއއީއެވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

تعالى !ވިަޔނުދެއްވާށެވެ عجائب ަކލޭގެފާނު ދަރީނުން މުދަލާއި  އެމީހުންގެ  އަދި (85) އެދިވޮޑިގަންނަާވކަްނ  الّله

އެމީހުްނެގ  حالދެްއވުމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ކާފަރުންކަމުަގއިވާ  عذابކަށަވަީރ އެތަކެތީްނ އެމީހުންނަށް ދުިނޔޭގަިއ 

 ފުރާނަތައް ނުކުތުމަށެވެ. )ަމރުވުމަށެވެ.( 

އަދި  (86) އަށް އީމާންވުމަށާއި އެކަލާނގެ  الّله އާގެ އަިރުހގައި  رسول ކުރުމަށް ) جهاد ކުރާ( ސޫރަތެްއ  أمر

ބާވައިލަްއވައިފިއްޔާ އެމީހުންގެތެޭރގައިވާ ަފއިސާވެރި ުމއްަސނދި ފޯރުންތެރިން )ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް( 

އަދި އެީމހުްނ ބުނާނެއެވެ. )ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް( އިށީނދެތިޭބ ކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުން އިޒުނަ  އެދޭނެއެވެ. 

  !މީހުނާއެކު ޭގގައިތިބޭ ީމހުނާއެކު އަުހރެމެންވެސް ތިބުމަށް ދޫޮކށްލައްވާށެވެ

)ހަނގުރާމައަށް ނުގޮްސ( ފަސްވެފައިތިބޭ މީހުންނާއިެއކު ތިބުމަށް އެމީހުން ރުހުނީއެވެ. އަދި އެީމހުްނެގ  (87)

 އްކަޖެހުނީެއވެ. ފަހެ ދެްނ އެމީހުނަކަްށ ނުވިްސނޭނެއެވެ. ހިތްތަކުގަިއ ސި

އެހެނެއްކަމަުކ  (88) އެބޭކަލުންެގ މުދަލާިއ  –އާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއ އީާމންވެގެންވާ ީމހުން  رسول

ނޑައެޅިގެްނ  ުކރެއްިވއެވެ. ފަެހ އެބޭކަލުންނަްށ ުހރީ ހަމަ ހެވެވެ. އަިދ އެބޭަކލުން އެއީ  جهادޖާނުން އެބޭކަލުްނ  ކަ

 ކާމިޔާބުވެ ނަސީބު ލިބިގެންާވ ބޭކަލުންެނވެ. 

(89)  تعالى  –އެތަންތާނެގ ދަށުްނ ާއރުތަްއ ދެމިދެމި އޮންަނ ބަގީޗާަތކެްއ  –އެބޭަކލުންނަށް  الّله

 އީެއވެ.ސުވަރުގެތަެކއް ތަްއޔާރު ކުރެްއވިއެވެ. އެތަންތާ އެބޭަކލުން ެދމިތިއްބަވާނެއެވެ. ބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަކީ އެ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ދައްާކ މީހުންަތއް އަތުވެއްެޖއެވެ.  ُعْذرއަިދ      = ންގެެތރެއިން.  َأْعَراب

)ކުދި ރަްށރަށުގަިއ އުޭޅ /  ގަިއ އުޭޅ  بَاِدَية  ްނ(  عربى     =  އެމީހުންނަށް އެކަޭލގެފާުނ

 އިޒުނަދެއްވައިތޯ؟          =  ިއަދ ާއ ދޮުގކުރިމީހުްނ  رسولއާިއ އެކަލާނެގ  الّله

.  އިށީނދެ ތިބެއްޖެއެވެ    = .ެކާފަރުވީ މީހުންނަށް ނިކަންުހރެ ޖެހޭނެެއވ     

  އެމީހުންގެ ެތރެއިން.     =  ިއެއް. عذابވޭންދެނިވ          =  ދެރަިނކަމެިތ

މީހުންނަކަށް ނުެވއެވެ. )   ނުވެއެވެ.(  ންނަކަްށ ކުށެއް  ضعيف       =  އަިދ

  ބަލިމީހުންގެމައްޗަކަްށވެްސ )ކުށެްއ ނުެވއެވެ.(      =  އަިދ ނުލިބުުނ

 އެމީހުން ހޭދަކުރާނޭ އެއްޗެއް.  =   މީހުންގެމައްޗަކަށްވެސް )ކުށެއްނެތެވެ.(    = 

  އެއްވެސްކުށެއް.      =  ްއެމީހުނ ައށް  الّله  ތެރިވެއްޖެްއޔާ.  إخالص   =   އަިދ

 އާ އަާށއި.  رسولއެކަލާނެގ          = ތެރިންގެ މަްއޗަކަށް ނުެވއެވެ.  إحسان     

 އެއްވެސް މަގެއް. =       =  ިއަދ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّله ލެއްވުންބޮޑު  رحمة

   ކަލާނގެއެވެ.           =  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ެއއައި މީހުންގެަމއްޗަކަށްވެްސ

 )ކުށެއްނުވެއެވެ.(     =  ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނ ުއފުލައިދިނުމަށް އެދިގެްނ / ގެންދެވުމަްށ އެދިގެްނ 

 = .ިކަލޭގެފާނު )އެމީހުނަށް( ވިދާޅުވ     =  ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ނުފެނެއެވެ. / ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ

  ގައި ނެތެވެ. ޕުޅުއަތް     = .ްއެއެއްޗެްއގެ މަތީގައި އަުހރެން ަކލޭމެން އުފުލާނެ އެްއޗެއ 

   = .ައެމީހުްނ ފުރަގަސްީދ އެނބުރިިދޔ    =  حالއަދި އެީމހުންގެ ލޯތައްާވ .      

   =  .ިކަރުނައިްނ ފެވޭ / ަކރުނަ ފައިބާކަުމގައ     =  .ްހިތާމައިނ        

  އެމީހުން ހޭދަުކރާނެ ެއއްޗެއް އެމީހުންނަށް ނުލިބިގެން.  =     = (މަގެއްވާކަްނ  عقوبة )ެދެއްވުމުގ

 ކަށަވަރީ.         =  ނުގޮސްތިބުމަށް  ކަލޭގެފާނުންެގ ކިބައިން އިޒުނަ އެދޭމީހުންެގ

 މައްޗަށެވެ.       =  ާއެީމހުން މުއްސަނދިވެގެްނވ / ފޯާރ  حال  . حال  =  އެ މީހުްނ
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ފޮތްަ  ދިހ ވ ނަ 

  ރުހުނީއެވެ.    = .ްއެމީހުން ވުމަށ       =  ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސް( ފަހަތަްށ(

 ޖެހުނުމީހުނާއެކުވުމަށް.      =  އަިދ  ސިްއކަޖައްސަވައިފިެއވެ. الّله     =  އެމީހުންެގ

   ހިތްތަކުގެ މަތީަގއި.     = .ެފަހެ އެމީުހނަކަށް ނޭނގޭނެއެވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެބަހީ  –ދުރުރަށްރަުށގައި  (91) ގައި އުޅޭ މީހުން  بَاِديِـة  يعنى: ން )އެމީހުން ހަނުގރާމައަްށ  أعراب

އެބަހީ  –ނުގޮސްތިބުމަށް( އެމީހުންނަށް އެކަޭލގެފާނު  وسّلم عليه الّله صّلى الّله އިޒުނަދެްއވައިތޯ  رسول ތަްއ  عذر

ނޑު އަތުވެއްޖެެއވެ. )އެއީ  ދައްކާމީހުންގަ ހަނުގރާމަައށް ނުދާންވެގެންނެވެ.( އަދި  تـَُبوك އާއި  الّله ާއ  رسول

 !ދެއްކި މީހުން( ދަންނަެއވެ  عذرއާ އަށް ދޮގުހެދިމީހުން )ދޮގު  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّله يعنى: –ދޮގުކުރިމީހުން 

 عذابއެމީހުން ހަނުގރާމައަށް ުނގޮސްތިބީއެވެ. އެީމހުންގެތެެރއިން ކާފަރުވެއްޖެ ީމހުންނަށް ނިކަންުހރެ ވޭންދެނިިވ 

 އެއް ޖެޭހހުއްޓެވެ.

ންގެ މައްޗަކަްށ ނުވެެއވެ. އެބަހީ: ބަލިކަިށ ަވރުދެރަމީހުންގެމަްއޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ. އަިދ  َضِعْيفُ (91)

الّلهުކރާނޭ ެއްއޗެއް ނުލިބުނު ީމހުންގެ މައްޗަްށވިޔަސް އެމީހުން خردބަލިމީހުންގެ މަްއޗަކަށްވިޔަްސ އަދި ތިމާމެން 
އާއި ެއކަލާނެގ  ާއއަށް رسول ނގުރާމައަްށ ނުދިއުމަކުން( އެމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ތެރިެވގެންވަންާޏ )ހަإخالص

ތެރިންަންށ إحسانތެރިެވގެންވަންާޏ إخالصއާއަށް رسولއަށާިއ ެއކަލާނެގ الّلهވެރިންނެވެ. عذرކުށެއްނެތެވެ. އެީއ 

 ދެއްވުމުގެ އެއްވެސް ަމގެއް ނެތެވެ. އަދި عقوبة އީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ الّله ެލއްވުން ބޮޑުވެގެންާވ رحمة

 ކަލާނގެއެވެ. 

އަދި އެބަޔަކު )ައރައިގެންދާނޭ ސަާވރިއެއް ނެތިގެން( ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ައއިސް އެމީުހްނ  (92)

އެިދ ދެންނެވީމާ، ކަލޭމެން އުުފލައިގެްނ ގެްނގޮސްދޭނޭ ަސވާރީެއްއ  އްވުމަށް(ގެންގޮސްދެ)އުފުލައިދެއްާވ 
ހުގަިއ ނެޭތ ވިދާޅުވުމުްނ އެީމހުން ހޭދަުކރާޭނ އެްއޗެްއ ނެތިގެްނ އެކަާމ ހިތާަމިއްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އަރި 

އަނބުރާ ދިަޔއިުރ އެމީހުންެގ ލޯަތކުން ަކރުނަ ޮއހޮޭރ  ދިޔަމީހުންގެ މަްއޗަކަށްވެްސ ކުށެއްނެތެވެ. )އެއީވެްސ حال

 ވެރިބައެެކވެ.(عذر

حالުރވާ ބަޔަީކ އެަބޔަކު ފޯރުންތެިރ މުއްސަނދިންކަމުގަިއވާ ލިބޭނެމަގެްއ އޮތްކަން ކަށަވަعقوبةކުށްވެރިެވ  (93)
)ހަނގުރާމައަށް ުނގޮސްތިބުމަށް( ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހުން ިއޒުނަ އެދޭމީހުންނެވެ. )އަދި އެކިއެިކ  އާިއހުެރ( عذر

تعالى. އަިދ ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސްތިިބ މީހުންނާިއއެުކ ތިބުމަށް އެބައިަގއިވުމަށް އެމީހުން ރުހުނުމީހުންެނވެ الّله
އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ިސއްކަޖައްސަަވއިފިއެވެ. )އެީއ އެީމހުންގެ ފާފަިއގެ ސަބަބުންނެވެ. ފަެހ އެމީހުންނަކަްށ 

 )އެކަމުގައި ހުިރ ފާފަޔާއި ގެއްލުެމއް( ނޭނގެެއވެ.
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  އެމީހުްނ )އެބަީހ ހަނގުރާމަައށް ނުގޮސްތިިބ ކަލޭމެން  –(ްނ منافق ްނެގ مؤمن

ކައިރީަގއި    ެވރިވާނެެއވެ.عذر      =  ކަލޭމެން )ހަނގުރާަމ ނިމިގެން( އެީމހުން ކައިިރއަްށ

އެނބުރި   ވެއްެޖއްޔާ. رجوع  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވ!       =  ކަލޭމެްނ   !ނުދައްކާށެވެ عذر

     = .ެއަހުރެމެން ަކލޭމެންގެ ބަސް ތެދުނުކުރާނަމެވ         =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ

 އަންގަވައިިފއެވެ.خبرއަހުރެމެންނަށް         =  ެަތކުން.خبرކަލޭމެންގ         
އަިދ ނިކަންުހރެ ކަލޭމެންެގ  = ތަްއ ހުންަނގޮތް عمل ކަން އެކަލާނގެ އަހުރެމެންަންށ ދެކެވޮޑިގަންނަވާ الّله

ނެއެވެ. )ދައްކަވާ ވޭތޯ ނުވަަތ توبة  ކަންމަތީ ދެމިތިބޭތޯ(نفاق     =  އަދި އެކަލާނެގ ާއެވްސ رسول

 )ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.(    = .ެދެްނ ަކލޭމެން )މަރުވުމަށްފަހު( ރައްދުުކރެވޭނެއެވ       

    =  ެއަށް. حضرةސިއްާރއި ފައުޅު ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަާލނގ   =  ދެން ެއކަލާނެގ

 ކަލޭމެނަށް އަންގަވާެނއެވެ. )އަދި ޖަޒާ ދެްއވާނެއެވެ.(         =  ކަލޭމެންކުރާކަމުަގިއ

 ވީކަންތަކުގެ.        =  ގަންީދ ހުަވއިކުރާެނއެވެ. الّلهނިކަންުހެރ ެއމީހުން ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ

         = .ާކަލޭމެން )ހަނުގރާމަ ނިމިގެން( އެމީހުން ގާތަްށ އެނބުިރ އަުތވެއްޖެއްޔ    

   =  .އެީއ އެމީހުންެގ ަފރާތުން ކަލޭމެްނ އެނބުިރ ގަުތމަށެވެ. )އެމީހުްނ ނުގޮސްގެްނ އެއްޗެިތ ނުކިއުމަށެެވ

 އެކަމާ ނުބެހުމަށެވެ.(     =  ެއެމީުހާނ  !ފަެހ އެމީހުްނގެ ފަރާތުްނ ަކލޭމެން އެނުބރި ގަންނާށެވ(

 (!ވަކިވާށެވެ      =  ެހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެއީ ނަޖިެހވެ. )އެމީހުްނގ ަތއް ނުބަިއވެަފިއ عمل

 ހުތުރެވެ.(        = ( ނަރަަކއެވެ.قيامةއަިދ އެމީހުންެގ ތަނަީކ )ްދުވަހުނ   =  ޖަޒާއެއްެގ

 ގޮތުން.          = ).ްއެމީހުންކުރާ ކަމުގަިއވީކަންތަކުން. )ފާފައިގެ ސަބަބުނ  

   =  .ެއެމީހުްނ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ ހުަވއިކުރާނެެއވ      =  ކަލޭމެްނ އެމީހުންަންށ

  ރުުހ މަށް.    = .ްކަލޭމެްނ އެމީހުންނަްށ ުރހުނަސ        =  ފަެހ

ހަމަކަށަވަރުްނ   ރުިހވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.الّله        =   ވެއްޖެބަޔަކަށް.فاسق
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   = ން(عربىްނ )ދުުރރަށްރަށުަގއި ުއޅޭ عربىގަިއ އުޭޅ بَاديـة        =  ކާަފރުކަްނ

ގަދައެވެ. އަދި   ކަްނގަދައެވެ.نفاق     = .ެއަދި އެަކށީގެންވުން ބޮޑެވ     =  އެމީހުންނަްށ

 ނޭނގުން.        = ަތއް(سّنةތަކާިއ حكمތައް. )حد ާބވައިެލއްވި ަތކެީތގެ الّله        

އެކަލާނެގ  =    އާގެމަްއޗަށް.رسول    =  ިއަދ އީ ދެނެވޮޑިގެްނވާ الّله ވަންަތ حكمة

 ކަލާނގެއެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)އޭ   (94) ( ކަލޭމެން ހަނގުރާމައިން ނިިމގެން ެއ !ންނޭވެمؤمن ންގެ ގާތަށް )ރަށަށް( އަުތވެއްޖެއްާޔ منافق

ަކލޭމެްނ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسولالّلهދައްކާނެެއވެ. )ޭއ عذرއެމީހުން ކަލޭމެންގެ ަކއިރިޔަށް އައިސް 

الّلهަތއް خبرއެްއ ުނކުރާނަމެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެ قبولައހުރެމެން ަކލޭމެންގެ ަބހެއް  !ނުދައްކާށެވެعذر
އަހުރެމެންނަށް އަންަގވައިފިެއވެ. އަދި ނިކަންުހރެ ކަލޭމެްނގެ  ތަކަށް عمل އާިއ އެކަލާނގެ الّله ާއެވްސ رسول

ބައްލަވާނެެއވެ. )އެީއ ަކލޭމެން  ވެގެްނ ރަނގަޅުވޭޯތ ނުވަަތ توبة ކަންމަތީ ދެމިތިބެނީތޯ؟ މިގޮތްގޮްތ نفاق

ފައުޅު ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެ  ބައްލަވާނެެއވެ. ދެން )މަުރވުމަށްފަހު( ިސއްރާއި  އަށް ރައްދުުކރެވޭނެއެެވ. حضرة

ފޮނުވާނެއެވެ. ދެން އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ކުރާކަުމގައިވީކަންަތއްތަކުގެ  ކަލޭމެނަށް އަްނގަވާނެއެވެ. )އަދި ޭއެގ خبر

 ފުރިހަމަ ޖަޒާވެސް ެދއްވާނެެއވެ.(

ންެގ ގާަތށް އާދެިވއްޖެއްާޔ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި އެމީުހްނ منافقްނ ހަނުގރާމަ ނިމިގެން( ެއ مؤمنކަލޭމެން ) (95)

 ގަންީދ ހުަވއިކުރާެނއެވެ. )އެީއ ދޮުގ އަިދ الّله عذر ަތއް ދައްކާަފއެވެ. އެީއ ކަލޭމެްނ باطل ްނ އެމީހުންާނ مؤمن

ްނ( مؤمنމެްނ )ނުބެހި އެމީހުންނަށް ހުތުުރއެއްޗެތި ުނކިއުމަށެވެ. އެމީހުްނގެ ކިބައިން ދުުރވެގަތުމަށެވެ. ފަެހ ކަލޭ

ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންނަކީ ނަިޖހެވެ. އެމީހުްނެގ  !އެމީހުން )އެތިބިގޮުތގެ މަްއޗަށް( އެީމހުނާ ނުބެިހ ދޫކޮށްލާެށވެ
އެންމެހަިއ  އަީކ ހުުތުރ އަިދ عمل عمل އެވެ. )އަިދ باطل ދުަވހުން( އެމީހުންެގ ޖާގަަޔކީ ަނރަކަެއވެ. ެއީއ قيامة

 ކަންތަުކގެ ޖަޒާއެްއގެގޮތުންނެވެ. )ހޯަދއިގަތް ފާފައިެގ ސަބަބުންނެވެ.( އެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ

އެމީހުން ަކލޭމެނަށް ުހވައިުކރާނެއެވެ. ެއއީ އެމީހުންެގ  (96) އަދި ދޮުގ باطل )ތަްއ ތެދުކުުރވުމަށެވެ.( عذر

އެމީހުންެގ އެކަމުެގ  فاسقއަީކ އެމީހުންދެެކ ަކލޭމެން ރުުހމެވެ. ފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުންދެެކ ރުހުނަްސ مقصد
 ަބއެކެވެ.(قاسقރުހިވޮޑިނުގަންަނވައެވެ. )ެއއީ الّلهބަޔަކަށް 

)މަދީނާއާއި( ދުރު ރަްށރަށުގައި އުޅޭ  (97) ން ކާފަރުކަމާއި  عربى تعالىކަން މާގަދައެވެ. އަދި منافق  الّله

އެކަލާނެގ  އާގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވިތަކެީތގެ  رسول އެަބހީ:  –ތަްއ حّد ތަކާިއ حكم ތަްއ ނޭނގުންެވްސ سّنة

ބާވަިއލެއްވުނު ހިސާބާިއ އެމީހުން އުޅޭ ހިސާބާިއ ދުރުވުުމގެ ސަބަބުންނެވެ.( وحىމާއެކަށީގެންވުން ބޮޑެވެ. )އެއީ: 

 ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ.حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّلهއަދި 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ިންގެ ެތރޭންވެެއވެ. أعرابىއަދ           = ( ިمشركއެމީހާ ހޭަދކުރާ ަތކެތ

 ންނާ ހަނުގރާމަ ުކރުމަށް ހޭަދކުރާތަކެތި( ހިމަނާމީހުން.  =  .ްނެގެޭވ ޓެކްެހއްކަމަށާިއ ގެްއލުމެއްކަމަށ 

    = ( ްއަދި ކަލޭމެނ ން( ނާމެދު އެމީުހން  مؤمن  ކޮށްކޮށް ތިބޭ إنتظار    =  )ިނުބައ(

 ތައްޖެހުމަށް.مصيبةގޮތްތައް ދިމާވުމަށް /   = .ެއެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުންނަހުއްެޓވ     = 

ނުބައިވެގެންާވ ގޮތްތަާކއި  އަިދ  =      ތައް.ޖެހުްނ مصيبة ީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ الّله

  ކަލާނެގއެވެ.ދެނެވޮޑިގެންވާ      =  ިންގެތެރޭން ވެެއވެ.أعرابىއަދ      = 

 އަށް އީމާންާވ މީހުން الّله    =  ިއަދ  ދުވަހަށާއި. آخرة       =  އަިދ އެމީުހްނ

 )ހަނގުރާމައަށް( ހޭދަުކރާތަކެިތ އެމީހުްނ ހިމަނައި.       =  ގެ الّله އަްށާވ حضرة

  ކުއްތަންވުންތަކެއްކަމުަގއި.    =  އަިދ  وسّلم)رسول عليه الّله صّلى ( ގެ الّله ފުޅާިއ دعاء

 !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ. =  އޭނާއަށް ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެކަޭލގެފާނުން ދެންނެވުން         =  ެއީއ

ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން  ެގ الّله  އަްށވާ ކުއްތަްނވުމެެކވެ. حضرة     =  تعالىނިކަން ހުެރ الّله

 އެމީހުން ަވއްދަވާހުއްެޓވެ.        =  ެއކަލާނެގ    ގެ ެތރެއަށް. رحمة      = 

ހަމަކަށަވަރުްނ  އީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ الّله   ލެްއވުން ބޮޑުކަލާނެގއެވެ.رحمة         

 އެންެމ ފުރަތަަމ މީހުންުކރެ އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުން. =      = ބޭަކލުންނާިއ مهاجرى

   ބޭކަލުންކުރެ.إنصارى   =  ިވީމީހުންނާއި. تبعއަދި އެބޭބޭަކލުންނާއ    =  ުރަނގަޅ

 ހެޔޮގޮތުގައި.      =  ްެއވެ. އިފިއްވަރުއްސުންލަ الّلهتعالىއެ އެންމެންނަށ      =  ިއަދ

 އެމީހުންވެސް އެކަލާނގެއަށް ރުހިއްެޖއެވެ.     =ާނެއެެވ.އަދި އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާރުކޮށްެދއްވ 

    =  .ްސުވަުރގެތަކެއ       = .ޭއެތަންތާނގެ ދަށުްނ ދެމ    = .ްއާރުތައ 

        =  .ެއެމީހުން އެތަންތާ އަބަދު ދެމިތިބޭުހއްޓެވ           =  ާބޮޑުވެގެންވ

 ނަސީބަކީ އެއީއެވެ.    = .ެއަދި ކަލޭމެންގެ ވަށަ ވަށައިގެްނވާ މީހުންގެެތރޭގައި ވެއެވ   
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

  = ންެގ ތެެރއިން. أعرابى      = ން.منافق          =  ިأهلގެ مدينةއަދ

 ންވެއެވެ.(منافقވެރިންގެތެެރއިން ެވއެވެ. )އެަބހީ:        = ކަންމަތީ އެމީހުން ދެމިތިބޭ / منافق

   ވެތިބޭ.ثابت   =  .ެކަލޭމެންނަކަށް އެމީހުންނެއް ނޭނގޭނެއެވ      = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ދެެނވޮޑިގެންވަމެވެ.      =  ނިކަންހުެރ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ

 ދެފަަހރަށް، )ެއއީ އެއްަފހަުރ ދުނިޔޭގަިއ އަނެއްަފހަުރ ކަށްވަޅުގަެއވެ.( =   ދެއްވާހުށީެމވެ.عذاب  

  =  .ެދެްނ އެީމހުން ފޮނުވޭެނއެވ           =  ބޮޑުެވގެންާވ އަކަށް. عذاب
 އަށް(عذاب)ނަރަކައިެގ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންނާިއ ހަނގުރާމަ ުކރުމަށް( ނެގެޭވ ތަކެތި ެއއީ ނެގެޭވ مشركންގެެތރޭގައި އެމީހުން އަތުްނ )أعرابىއަދި  (98)

ންނާއިމެުދ مؤمنޓެކުހެއްކަމަށާިއ ެގއްލުމެއްކަމަްށ ހިމަާނ މީހުންެވއެވެ. އެގޮތަްށ ދެޭކ މީހުންވެެއވެ. އަިދ ަކލޭމެން 
ނުބައިގޮތްތަކާިއ  ތަްއ ދިމާވުމަްށ އެިދ އެކަމަްށ مصيبة مصيبةކޮށްކޮްށ ތިބޭމީހުންވެެއވެ. ނުބަިއ ގޮތްތަކާިއ إنتظار

 އީ އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. الّلهތައްހުީރ ހަމައެމީހުންެގ މައްޗަެށވެ. އަދި 
އަދި  (99) ންގެެތރޭގަިއ أعرابى އަށާއި الّله مشركދުވަހަްށ އީމާންާވމީހުންވެއެވެ. އަިދ އެމީހުން އަތުން )آخرة

އެމީހުން އެކަމަށް ކުރާ ހޭދަ އެއީ  –ންނާއި ހަނގުރާމަ ުކރުމަށް( ނެގެވޭތަކެތި  ގެ الّله އަްށާވ حضرة
އެގޮތަށް ދެކޭމީުހންވެއެވެ. އަދި  –ކުއްތަންވުންތަކެއްކަމުަގއި ހިމަނާ މީހުން  وسّلمصلّ)رسولالّله عليه ( ެގ ىالّله

 އެީއ  !ފުޅާިއ އަދި އޭނާެގ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންެނވުމެއް ކަުމގައިދެކެެއވެ. ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެدعاء
ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށް  ގެ الّله ންވާ ކުށްތަންވުެމކެވެ. ނިކަންހުރެ حضرة تعالى رحمةއެމީހުން އެަކލާނގެ الّله

އްަދވާހުއްެޓވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ގެތެރެއަްށ ވަ ީއ ގިނަިގނައިން ފާފަފުއްސަާވ الّله ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ رحمة
 ކަލާނގެއެވެ. 

(100)  ބޭކަލުންނާއި مهاجرّى دينބޭކަލުންުކރެ )أنصارّى ކަމަށް( އިސްވެގަތް ބޭޭބކަލުންނާއި އަިދ إيمانާއއި إسالم
ރަނގަޅު ެހޔޮ  ެތރިގޮތުަގއި އެބޭކަލުންނާިއ إحسان ވީމީުހންނަށް تبع ސުްނލައްވައިިފއެވެ. އަދި އެޭބކަުލްނ އްރުالّله

އެކަލާނގެއަްށ ރުހިގެންެވއެވެ. އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުްނ އާރުތަްއ ދެމޭ ބަީގޗާތަކެްއ އެބަީހ ސުަވރުގެތަެކްއ 
ނަގއި ާދއިމީގޮތެއްަގިއ ދެމިތިއްބަވާނެއެެވ. އެކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް ަތއްޔާުރކުރެްއވިއެވެ. އެބޭަކލުން އެތާ

 ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެއީެއވެ. 
)އޭ  (101) ( ކަލޭމެންެގ ވަށަވަަށއިގެންާވ ދުރު ރަްށރަށުގައި ިދރިއުޅޭ !ންނޭވެمؤمن منافقންގެތެޭރގައި أعراب

ންވެއެވެ. އަދި  ގެ مدينة ވެރިންގެެތރޭގަިއވެސް أهل ންވެއެވެ. އެމީސްމީހުްނ منافق ކަންމަތީ منافق ެވ ثابت
ދެމިތިބެއެވެ. އެމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަމެއް ަކލޭމެންނަަކށް ނޭނގޭނެއެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ 

ދެއްާވހުށީމެވެ. )ބުނެވެނީ އެީއ عذابދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ. ނިކަންހުރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުްނނަށް ދެފަހަރަށް 
أعلمއެއްފަހަުރ ދުނިޔޭަގއި އަެނއްފަހަުރ ކަށްވަޅުަގއިކަމަށެވެ. އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެވުނެވެ.  ( ދެްނ والّله

 އަށް( އެީމހުން ފޮނުވޭހުްއޓެވެ.عذاب)ނަރަަކއިެގ  –އަްށ عذابއަދި ބޮޑުވެގެންާވ 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = .ުއަދި އަނެއްބަޔަކ       =  ްއެމީހުްނ އެމީހުންެގ ފާފަތަކަށ ވިެއވެ. إعتراف

    = ).ެއެމީހުން އެއްކޮށް މައްސުނިުކރީއެވެ. )މިކްްސކުރީއެވ       =  عمل )އެއީ صالح

  ވުެމވެ.(توبةވުމާިއ إعترافއެމީހުންގެ    =  ިرسولއަީކ عملއާިއ )ނުބަިއ عملއަދި އަނެއްނުަބއ

  ނުގޮސްތިބުމާިއ ހަނގުރާމައިަގިއ ބައިެވރިނުވުމެވެ.(އާއިެއުކ ހަނުގރާމައަްށ الّلهصّلىالّلهعليهوسّلم   

       = ވީ މީހުންެނވެ.( إعترافކުެރވެއެވެ. )އެީއ أّميدެލއްވުން توبةއެމީހުންެގ މައްޗަްށ الّلهتعالى 

  =  ްހަމަކަށަވަރުނ تعالى   އީ.الّله    =  ާގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ ލެއްވުްނ رحمة

 ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނގެއެވެ.             =  ޭެއްއ صدقة( އެމީހުްނގެ މުދަލުން !ެއވެرسولالّله)އ

  !ނަންގަވާށެވެ  =  ްއެީމހުނ    ކޮށްދޭނޭ.طاهر   =  އަިދ އެއިްނ އެމީހުްނ ސާފުކޮްށ

ތާހިރުކޮށްދޭނޭ.     =  ިدعاء ވަޑައިގެންއަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންގެ ފާފަފުއްސެވުން އެދ

   !ދެއްވާށެވެ.ކޮށްފުޅު   =  ެހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނުންގ  ފުުޅ އެއީ. دعاء     = 

 =     ުކެރއްވިކަމުެގ ދަލީެލކެވެ.(عفوއެީމހުންނަށް الّلهއެމީހުންނަށްވާ ހަމަޖެހުމެކެވެ. )އެއީ 

އަދި  تعالى  އީ އައްަސވާވޮޑިގަންނަވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ. الّله    =  އެމީހުންނަށް ފަެހ

 . الّلهتعالىހަމަކަށަވަރުން      ؟ނޭނގޭބާވައެވެ         =  ެނޑައެޅިގެން އެކަލާނގ توبةކަ

  ކުރަްއވާކަްނ قبول    =  .ްއެަކލާނެގ އަޅުަތކުންގެ ަފރާތުނ          =  އަިދ

އެކަލާނެގ   ހިއްޕަަވއެވެ.صدقة      =  ްނޑައެޅިގެނ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަ  އީ. الّله  

    =  ެލއްވުން ބޮޑުކަލާނގެއެވެ.رحمةަލއްވަިއ توبةގިނަގިނައިްނ        =  رسولالّله)ޭއ

ކަލޭމެްނ  !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ  !ކުރާށެވެ عمل      =  ެالّلهފަެހ ނިކަންުހރ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 ތައް ދެކެވޮޑިގަންނަވާ ުހއްޓެވެ.عملކަލޭމެންގެ    =  ެއާ އާއި. رسولއަދި އެކަލާނގ     

 ންނާއި. مؤمنއަދި  =  =  .ެއަދި ނިކަންުހެރ ކަލޭމެން ރައްދުުކރެވޭނެެއވ         

  = އަށް. حضرةަގއިާވ ކަންތަކާިއ ފައުޅުގަިއވާ ކަންތަްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނެގ غيب  = 

 ކުަރއްވާުހއްޓެވެ.خبرދެން ފަހެ  އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް         =  ކަލޭމެން ުކރާކަމުަގިއީވ

 ކަންތައްތަކުގެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެމީހުން އެމީހުންެގ  –އެބަހީ: ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބި މީހުްނކުރެ އަނެއްބަޔަކީ  – އަނެއްބަޔަކީ  (102)
ފާފަތަކަށް  ވީމީހުންެނވެ. އެމީހުން إعتراف عمل އާިއ އަދި ނުބަިއ صالح އެއްކޮށް ަމއްސުނި ުކރީއެެވ. عمل

)އެމީހުންގެ  عمل އެއްކަމުގައި ެބލެވެނީ އެީމހުން ުކށަށް صالح ވުމާއި إعتراف عملވުމެވެ. އަދި ނުބައި توبة
ެގ ައރިުހގައި ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮްސ ތިބުމާއި ހަނގުރާމަިއގަިއ رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمއެއްކަމުގަިއ ބެލެވެީނ 

ބައިވެރި ނުވުެމވެ.(  އެމީހުންނަށް الّله  ލެއްވުންتوبة ކުރެވެއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން أّميد އީ ގިނަގިނައިްނ الّله

 ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. رحمةފާފަފުއްސަވާ 

)އޭ   (103) ީވ މީހުންެގ މުަދލުން ަކލޭގެާފުނ إعترافއެބަހީ: ކުަށށް  –( އެމީހުންެގ މުދަލުްނ 1އެވެرسولالّله

 ެއއީ އެމީހުން  !އެއް ނަންގަވާށެވެصدقة ކޮށް ާސފުކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުްނގެ ާފަފ طاهر

ފުޅު ެއީއ އެމީހުންނަށްާވ دعاءހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  !ކޮށްދެއްވާެށވެފުޅު دعاء ވަޑައިގެން ފުއްސެވުމަށް އެދި

ހަމަޖެހުމެކެވެ. )އެއީ  އެމީހުންނަށް الّله ކުރެްއވުމުެގ މައްޗަށް عفو ެކވެ.( އަދި ކުރާނެކަމެدليل ީއ الّله

 އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ. 

(104)   އެީއ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެ الّله قبول ކުަރއްާވ އަިދ توبة ނަންގަާވ ކަލާނގެކަން އެމީހުންނަްށ صدقة

ނޑައެޅިގެްނ الّلهނޭނގޭބާވައެވެ؟ އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ  ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ رحمةލެއްވުްނ ގިަނ އަިދ توبةއެީއ ކަ

 ކަލާނގެއެވެ. 

ަކލޭމެންެގ الّلهނިކަންުހރެ  !ކުރާށެވެعملަކލޭެމން  !( ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسولالّله)އަދި އޭ   (105)

ްނވެސް ދެކޭެނއެވެ. مؤمن އާވެްސ ެދކެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ. އަދިرسولދެކެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ. އަިދ އެަކލާނގެ عمل

އަދި  ގަިއވާ ކަންަތކާިއ ފައުޅުގައިާވ ކަންތައްަތއްެވސް ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނެގ غيب އަްށ ަކލޭމެްނ حضرة

 އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް އަންަގވާނެއެވެ.خبرރައްދުކުެރވޭނެއެވެ. ދެންފަެހ ކަލޭމެންުކރާ ކަުމގައިީވ ކަންތަްއތަކުގެ 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = ( ުتبوكއަދި އަެނއްބަޔަކ)ުހަނުގރާމައަށް ުނގޮސްތިބިއަނެއްބަޔަކ         = الّله
 ގެ އަމުރުފުޅާއި ެއކަލާނެގ ނިޔާފުޅު އަންނާންދެން ލަސްުކރެވުނީއެވެ.     =  އެހެްނޏާ އެަކލާނެގ

 ެދއްވުމަށެވެ. عذابއެމީހުންނަށް        =  ލެއްވުމެެވ. توبةއަިދ އެހެންާޏ ެއކަލާނެގ އެމީހުނަްށ

      =  ިވަންަތ ކަލާނެގއެވެ.حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެްނވާ الّلهއަދ      = 

 ކުރިމީހުން. )ބިނާުކރިމީހުން(إختيارއަދި ހިފާ      = .ްމިސްކިތެއ   = (އުނދަގޫ مؤمن )ްންނަށ

 ކާަފރުވުމަށާއި. =   ކުރުމަށް / ދަތިުކރުމަށް.          ްނ مؤمنއަިދ

 ވަކިކުރުމަށާއި.    =  ިކުރުމަށާއި.إنتظارއަދ            = އާއި އެކަލާނެގ الّله

 އާ އާިއ ހަނުގރާމަކުާރ މީހަކަށް. رسول     =  .ްމީެގކުރިނ    =  އަިދ އެމީހުްނ ހުަވއިކޮށްާފ

  )ބުނެއެވެ.(   =  .ެއަުހރެމެން ނުއެދެމެވ        =  ހަަމރަނގަޅުމެނުވީ. ހެވާިއ ެއހީތެރިކަްނ

  މެނުވީ.  =  ިއަދ  ހެިކވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ. الّله        =  ހަމަކަށަވަުރްނ

ނޑައެޅިގެން ޮދގުެވރިންކަމުގައި.    އެމީހުން ެއއީ ކަ        =  ަކލޭގެފާނު އެ މިސްކިުތަގިއ

ދުވަހަކުވެްސ   !ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެ.قائم    =  .ްނޑައެޅިގެން އަނެއްމިސްކިތ  ކަ     

    = ެގ މަްއޗަށް ބިްނގާއެޅުނު.تقوى         = .ެފުރަތަަމ ދުވަހުއްުސރ      

   =  ިއެމިސްކިތުގައ ވެ ވަޑައިގެންނެވުން މާ قائم   ކަންބޮޑެވެ.حّق  =  އެމިސްކިުތަގިއ

  ފިރިހެނުންތަކެއްެވއެވެ.  =  .ާއެމީހުްނ ލޯބިުކރ      =  އެމީހުްނ ެވގަތުމަށް. طاهر

    =  ިލޯބިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ. الّلهއަދ    = ވެގަންނަ މީހުންނަށް.طاهر    

 = ެ؟އަޅެފަެހ ބިންގާއެޅި މީާހހެއްެޔވ.      = .ާއޭނާގެ ބިނ           = 

 ގެ الّله ންވާ حضرة  ގެމައްޗަށް.تقوى    = .ިއަދި ރުއްސެވުމާއ    = .ީހެޔޮކަންބޮޑ   

      = ެ؟ނުވަތަ އޭނާގެ ބިނާ ބިންގާއެޅިމީހާ ހެްއޔެވ         =  ޭދަށުން ފެންދެމ

ނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި.   ވަޅުގަ     = .ެދެން އޭނާޔާއިގެން އޭތި ވެްއޓިއްޖ        = 

   ނަރަކައިެގ އަލިފާނަށް.    =  ތެުދމަގު ނުދައްކަަވއެވެ. الّلهއަިދ       

  އަނިޔާެވރި ބަޔަކަށް. =
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(106) (  !ދަންނައެވެހަނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބި މީހުންުކރެ( އަނެއްބަަޔކު تبوك ގެ الّله ފުޅު އަންނާންދެން أمر

ދެްއވުމެވެ. ެއހެންާޏ އެަކލާނެގ عذابއެމީހުންގެ ކަންތައް ފަްސކުރެިވގެންވެެއވެ. އެހެްނޏާ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ 
 ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ. حكمةއީ ދެނެވޮޑިގެްނާވ الّلهލެއްވުމެވެ. އަދި توبةއެމީހުންގެ މަްއޗަށް 

)އަދި  (107) ންނަށް( އުނަދގޫކޮށް ދަތިުކރުމަށާއި ކާަފރުވުމަށާއި مؤمن ންގެ ދެމެދު ވަކިޮކްށ مؤمن
ގަިއ إنتظارއާ އާއި ހަނގުރާމަ ުކރިމީހަކު އައުމުގެ رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ الّلهބައިބައިކުރުމަށާއި އަދި މީގެުކރިން 

ންުކެރ ބައެެކވެ. އަިދ އެމީހުްނ منافقމިސްކިތެއް ބިނާކޮްށ ހެދިމީހުންނަކީވެްސ  ގަންދީ ހުވަިއކޮށްފާ ބުެނއެވެ. الّله
ނޑައެޅިެގްނ  އަހުރެމެން މިކަުމގައި ހަމަ ހެޔޮނޫނީ ނޭދެމެވެ. އަދި އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުން ެއއީ ކަ

 ހެކިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ. الّلهދޮގުވެރިންކަމުަގއި 

  ިرسولއާއި الّلهއަށެވެ. އެީއ أمرކިޔާ މީހެއްގެ َأبُوَعاِمُرالرَّاِهب ން މިބުނާ މިސްކިތެއް ހެދީمنافقދަންނައެވެ. މ
ُرومއަުހރެން  !އާއި ދިމާ އިދިކޮޅު މީހެކެވެ. އޭނާ އެީމހުންނަށް ބުނީ ަކޭލމެން މިސްކިތް އަޅާ ތަްއޔާރުުކރާށެވެ

أصحابގެފާނާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ دمحمّކައިިރޔަށްގޮްސ ސިފައިންނާިއ ހަތިާޔުރ ހިފަިއެގން އައިްސ قَـْيَصُرކަރައިެގ 
ން ނެެރލާނަމެވެ. އެމީހުްނ އޭނާެގ ބަްސ ައހަިއ މިސްކިެތއް އެޅީެއވެ. އެީމހުްނ އެކަްނ ކުިރއިުރ ޭބރުފުށަްށ 

) އެމިސްކިްތ ން ތިބޭށާިއ މުސާފިރުްނ ރޭކޮްށލާށާިއ މީުހންނަށް އެީހވާން ހެދި ތަނެްއކަމުގައެވެ. فميرދައްކަނީ 
އެީމހުން އެ  ނަަމވެސް .(ނަމުންނެވެ މިސްކިތުގެ  ِضَرارُ ނީ މަޝްހޫރުވެގެްނވަ ުކރަނީ إنتظار ައއުމަށެވެ. أبوعامر

މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް  –ދެން މިސްކިތްއަޅާ ނިމުމުން  وسّلم عليه الّله صّلى الّله އަށް އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. رسول
އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވީ ތިމަންަކލޭގެފާނު މިާހރު ހަނުގރާމައަށް ނުކުމެވަޑައިގަންަނވަނީކަމަށެވެ. ހަނުގރާމަިއްނ 
އައިސް ތިޔަކަމާިއ އުޅުއްވާނެކަމަށެވެ. ދެންފަހެ ހަނގުރާަމއިން ނިމިވަޑައިގެން އެަކލޭގެފާނު ވަޑަިއގެންނެވުމުެގ 

تކުރިން  الّله އެމިސްކިތުެގ ުހރިާހ عالى قائمތަކެްއ ެއކަލޭގެފާނަްށ އަންގަަވިއ ދުވަހަުކވެްސ އެާތ خبر
ބަޔަުކ ފޮނުއްވަިއ އެމިސްކިތް ހަލާުކ رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمކުރެްއވިއެވެ. ދެން وحىވެވަޑައިނުގެންނެވުމަށް 

 ކުެރއްވި ބަސްފުޅުގެތަރުޖަާމ މިވަނީއެވެ. حىالّلهوކުަރއްވާ إشارةކުރައްާވ ނިންމައިލީެއވެ. އެކަމަށް 

 =زيدةالتفسير= 

)އެާތ އަޅުކަްނ  !ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެقائم( ކަލޭގެފާުނ އެމިްސކިތުގަިއ ދުަވހަކުވެްސ 1ެއވެرسولالّله)އޭ  (108)
( އެންމެފުރަތަމަ ދުަވހުވެސް !ނުކުރައްވާށެވެ  قائمގެަމއްަޗށް ބިންގާ އެޅުނު މިސްކިތުގައި ކަލޭގެފާނު تقوى

ވެވަޑައިގެންނެވުން މާ  ކަންބޮޑެވެ. حّق طاهرެވގަތުމަށް ޯލބިކުރާ މީހުން އެމިސްކިތުގަިއ ވެެއވެ. އަދި طاهر
 ލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ. الّلهވާމީހުންނަށް 

  ީންެގ مفّسرކަމާއި މިކަުމގައި الَمْسِجُدالنََّبِوىކިތްަކމާއި މިސް قـَُباءެގ مدينةދަންނައެވެ. މިބަޔާންކުާރ މިސްކިތަކ
 .والّلهأعلمبالّصوابކަމަށެވެ. مسجدالّنبوىބަސް ތަފާތުވެގެންވެެއވެ. ގިނަބޭަކލުން ބުަރވެލަްއވަނީ ެއއީ 

އެަބީހ  –ވެިރކަމާިއ ެއކަލާނެގ ުރހިވޮޑިގަތުމުެގ މައްޗަްށ تقوىންާވ حضرةގެ الّلهއަޅެފަހެ ެހޔޮވެގެންވަީނ  (109)
އެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރވުމުގެ މައްޗަށް އެމީހާގެ ބިާނގެ ބިންގާ އެޅިމީހާ ހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ އެމީހާގެ ބިާނެގ 

ިއގެން އެބިާނ ބިންގާ ފެންދެމޭ ވާީދއެއްެގ އެއްަފރާތު ތުންފަތްމަތީގަިއ ިބންގާއެޅި މީހާެހއްޔެވެ؟ ދެން އެީމހާއާ
تعالىނަރަކައިެގ އަލިފާނުގެެތރެއަށް ވެއްޓިގެްނ ދިޔައީެއވެ. އަދި ައނިޔާވެރިންނަށް  ތެދުމަުގ ނުދައްކަާވހުއްޓެވެ. الّله
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ގެ މިާސލާިއ އެކަލާނގެއަްށ އުރެދުމާިއ عملުކރިމީހާެގ عملެގ ކިޔަމަނުގަިއ الّلهކޮށްދެްއވަނީ بيان)މިއާޔަތުން މި 
ައކީ مسجدالّنبوىގެ މިާސލެވެ. عملާއ ދެމީހުްނގެ عملކުރިީމހާެގ عملތެރޭަގއި މަގުފުރެދުމުެގ  طاعةއަްށ الّله

ން ހެދި منافقއާއި ކިޔަމަނުގެ މަީތގައި ބިންާގއެޅެވުނު މިސްކިތެކެވެ.  މިސްކިތަކީ އުރެދުމާއި ަމގުފުރެދުމުެގ ِضَراُر
 މައްޗަށް ބިންގާ އެޅެވުނު މިސްކިތެެކވެ.

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ެއެމީހުންގެ ބިނާ ފިލާނުދެއެވ          =  ިގެމަތީގައި އެމީުހްނ َوُهمޝައްކާއ

 އެތަން ބިނާކުރި.      =  .ިއެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައ         =   އެމީހުންގެ ހިތްތަްއ

  ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ. حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّلهއަދި  =      ކުދިކުދިވުންމެނުވީ.

     =  ްހަމަކަށަވަރުނ تعالى  ބައްަލވައިގެްނފިއެވެ. )ގަނެފިއެވެ.(الّله     = 

 އަތުން. )ންގެ مؤمن  ންެގ ކިބައިން(مؤمن        =  އެމީހުންެގ ަތއް. އަިދ އެމީހުންެގ نفس

 މުދާތައް.        = ެފައި(ްއވާހަމަކަށަވަރުްނ އެމީުހންނަށް ސުވަރުެގވާކަމުގައި. )ުސވަުރގެ ދ 

         =  ްއެމީހުނ  ގެ ަމގުގަިއ ހަނގުރާމަުކރާ. )ހަނގުރާމަުކރުމަށް(الّله  = 

  ދެން އެމީހުން )ކާަފރުން( ަމރާ.     =  ްެވވި.شهيدވެވޭ. قتلއަދި އެމީހުނ        

  ފުޅެއްގެގޮތުން. حّقوعدއަށްވާ حضرةއެކަލާނގެ  =        = إنجيلއާއި توراة

 ަގއިވެސް.قرآنއާއި އަިދ             =  އެްއ عهدން އެީމހަކަށްާވ حضرةގެ الّلهއަިދ

 ފުއްދިމީހާ.      = ެފަެހ ަކލޭމެން އުފާކުރާށެވ!             =  އެިވޔަފާރިޔަކުްނ

 ކަލޭމެން ިވޔަފާރިުކރި ިވޔަފާރިޔާމެދު.      = .ީނޑައެޅިގެން އެއ  އަދި ކަ      
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 ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބެވެ.  =         =  ީއެއ( ވާމީހުންނެވެ. އަދި އަޅުކަންުކާރ توبة

 މީހުންނެވެ.         =  )ީއެއ(  ކުރާ ީމހުންނެވެ. އަދި ރޯަދވެރިންނެވެ.حمد

        =  )ީުކރާމީހުންނެވެ. سجدةކޮށްހަާދ މީހުންނެވެ. އަދި ركوع)ެއއ   

   =  އެއީ( ހެޔޮކަންތަކަްށ(  ކުރާމީހުންެނވެ.أمر       =  )ީمنكراة)ެއއ

  ނަހީކުރާ ީމހުންނެވެ.          =  އަދި އެީއ ގެ الّله ތަްއ حّد ުކރާމީހުންނެވެ. قائم

 )ރައްކާތެިރވާ މީހުންެނވެ.(     =  ިދެއްވާެށވެ.خبرންނަށް އުފާެވރިކަމުެގ مؤمنއަދ! 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ަޝއްކާއި  ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ  (110) އުެފއްދި ބިާނ )އެިމސްކިތް( އެީމހުންެގ ހިތްތަްއ ކުދިކުދިވުމުްނ  وهم

ފިލައިނުދެއެވެ. )ކުދިކުދިވުްނ މެނުީވ ނުވެެއވެ.( އަިދ  އީ )ެއ الّله ްނ އެތިބިގޮތް( މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެްނާވ منافق

 ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ. حكمةކަލާނގެއެވެ. އަދި 

ހަމަކަށަވަރުން  (111) ންެގއަތުން އެބައިމީހުްނގެ މުދާތަާކއި އެމީހުންގެ مؤمن ތައް އެމީހުންނަްށ نفس

ެގ މަގުގަިއ އެމީހުްނ ހަނުގރާމަޮކްށ الّلهتعالىބައްަލވައިގަނެފިެއވެ. )ގަނެފިއެވެ.( އެީއ الّلهتعالى ދެްއވާފައިސުވަރުގެ

بيانގަިއ قرآنއާިއ އަިދ إنجيلއާިއ توراةވެދިއުަމށެވެ. އެީއ شهيدތެރިްނ މަރަިއ އަިދ އެމީހުންވެްސ عداوةގެ دين
ކުރައްވާފަިއާވ އެަކލާނެގ  َوعد ފުޅެކެވެ. އަިދ حّق ެގ الّله ްނ އެީމހަކަށްާވ حضرة ާހ )ފަެހ ފުއްދައިފިމީَعْهُد

އެފަދަމީހަކަށްވުެރ ތެދުވެިރ ރަނގަޅު މީހަުކ ނުވެެއވެ.( )އޭ  ( ފަެހ ކަލޭމެްނ އެވިޔަާފރިއަކުްނ !ންނޭވެمؤمن

ެގ ަމގުގަިއ ކަލޭމެންެގ މުަދލާިއ ޖާނުން ޖިހާދުުކިރ މީުހްނ الّله)އެބަހީ:  !ކަލޭމެން ުކިރ ވިޔަާފރިއަްށ އުފާުކރާށެވެ

( އަދި ބޮޑުވެގެްނވާ ނަސީބަީކ !ނަފާުހރި ިވޔަފާރިއެެކވެ. ެއކަމާމެދު އުފާކުރާށެވެ އޭގެބަދަލުަގއި ސުަވރުގެ ލިބުމަކީ

 އެއީއެވެ. 

އެމީހުންނަކީ އެއީ  (112) ވާމީހުންނެވެ. އަޅުެވރިންނެވެ. توبة ركوعކުރާ މީހުންނެވެ. ރޯދަވެރިންެނވެ. حمد
الّلهަނހީކުާރ މީހުންނެވެ. އަދި منكراةުކރާ މީހުންނެވެ. ހެޔޮކަންތަކަށް އަުމުރކުރާމީހުންނެވެ. سجدةކުރާމީހުންނެވެ. 

ގެ  ކަލޭގެފާުނ އުފާެވރިކަމުެގ  –ންނަްށ مؤمنކުާރ މީހުްނނެވެ. އަިދ قائمތަްއ حّدެއ  –ތަކަްށ ަރއްކާތެިރވާ َحد 

 !ދެއްވާށެވެخبر
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ާއއަށް ެއކަށީގެން ނުެވއެވެ.(نبىއާ އަކަށް ުނވެއެވެ. )نبى       =  ައިދ

  އީމާންވީ މީހުންނަށްވެސް.      = ންނަްށ ފާފަފުއްސެވުމަށް مشرك ކުރެްއވުން. دعاء

     =  .ްއަދި އެމީހުން ވީނަމަވެސ       =  .ިގާތްތިާމގެ މީހުންކަުމގައ        

     =  ްއެީމހުންނަށ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ )އެބަހީ:  =  ެވ އެނގުމަށްފަހު.بيان

  ން އެއީ(مشركނުވަތަ  –ގާތްމީހުން އެީއ       =   .ިނަރަކައިގެ ެއކުވެރިްނކަމުގައ 

         =  ިއަދ الّسالم)إبراهيم  ( ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން ނުވެެއވެ. عليه

   = .ްއެަކލޭގެފާނުންެގ ބައްޕައަށ        =  އަކުންމެނުވީ.وعدކުރަްއވާފައިާވ        

އެބައްޕައަްށ އެަކލޭގެފާުނ )އެބަހީ:  = ގެފާނު( ެއ إبراهيم  ެއއްކުެރއްވި.وعد     =  ދެންފަެހ

  އެކަލޭގެފާނަްށ ބަޔާންެވ އެނގިވަޑައިގަތުމުން.   =  )ީަހމަކަށަވަރުްނ އޭާނ އެީއ )އެަބހީ: އެބައްަޕ އެއ   

  =  އަށްާވ الّله  އެއްކަމުަގއި.عدّو     =   .އެކަލޭގެފާނު އޭނާގެ ކިބައިން ަބރީއަެވވަޑައިގެންފިއެެވ

  ދޫކޮށްލައްވައިިފއެވެ.   =   ްހަމަކަށަވަރުނ الّسالم)إبراهيم  ( އެއީ.عليه      = 

ވެވަޑައިގަންނަާވ توبة -ކުަރއްވާ دعاءގިނަގިނައިން   ވެިރ ކޯފާމަޑު ބޭކަލެްއކަން ކަށަަވރެވެ. علمގަދަ رَْحُم  

         =  ިއެްއ މަގުފުަރއްދާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުެވއެވެ.قومީއ އެްއެވސް الّلهتعالىއަދ  

       =  .ުއެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެްއކެވުމަށްފަހ       =  އެަކލާނެގ

  އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފުމަށްދާންދެން.     =  .ިއެީމހުން ރައްކާެތރިވާނޭ ކަންތައް / ތަކެތ

   .الّلهتعالىހަމަކަށަވަރުްނ  =    )އެމީހުން އެކަމަކުްނ ދުރުެވގަންނާންވީކަމުެގ ނަހީެގ ބަސްފުޅު( 

     =  .ހުިރހާ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެެވ      =  تعالىހަމަކަށަވަރުްނ الّله
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 ވެ.ެވގެން ވެއެ  َخاص  އެކަލާނގެއަށް       =  އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެިރކަން / އެތަންތާގަިއ

  ވާހާތަކެތި.       = .ެއެކަލާނެގ )ަތކެތި( ދިުރއްާވ މަރުްއވައެވ     =  އަިދ

  ކަލޭމެނަކަށް ނުވެެއވެ.   =   ފިޔަަވއި. الّله    = .ުއެްއވެސް ަސހަރޯެވރިއަކ   

     =  ިވެރިައކުވިޔަސް. نصرއަދ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(113)  އާއަށްިވޔަސް އަދި އީމާންވެގެންާވ މީހުންނަްށ ވިޔަްސ نبى دعاءންެގ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި مشرك
ްނ ެއއީ އެކަށީގެންާވކަމެއްނޫނެވެ. ހުއްދަކަެމއްނޫނެވެ. އެމީހުންީނ ތިމާމެންެގ ކިތަންެމ އްވުކުރެ

ރިންަކމުގައި ރަނގަޅަށް ގާތްބަޔަކުކަމުގަިއވިޔަސް އެމީހުންނީ ަނރަކައިެގ އެުކވެ އެބަހީ:  –ވެ އެނގުމަށްފަހު بيان

 ުކރުން ހުއްދަވެގެްނ ނުވެެއވެ. دعاءގެމަީތ މަރުވުމަށްފަުހ އެމީހުްނގެ ފާފަ ފުްއސެވުން އެދި شركއެމީހުން ެއ 

އަދި  (114) الّسالم)إبراهيم  دعاء ވަޑައިގެން ( ެއކަލޭގެފާނުންެގ ބައްޕައަްށ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިعليه

ރެއްވުން އެއީ އެކަޭލގެފާނު ބައްޕައަށް ފާފަފުއްސެވުމަްށ ކުފުޅު ކުރެްއވުމަށް ކުަރއްވާފައިވާ دعاء އެްއގެގޮުތްނ وعد

އަކަެށވެ.( ދެންފަެހ ެއބައްޕައަކީ ُمّدةކަމުގައި މެުނވީ ުނވެއެވެ. )އެީއ  އަށްާވ الّله އެްއކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާަންށ عدّو

ބަޔާންެވވަޑައިގެންނެވުމުން ، )ރަނގަޅަށް އެނިގ  ެއއްކަން އެނިގވަޑައިގެންނެިވ ހިނދުން( އެކަޭލގެފާުނ مشرك

އެބައްޕަގެ ކިބައިން ަބރީައވެވަޑައިގެންފިެއވެ. )ބައްޕައަށް ފާފަުފއްސެވުން އެދިވަޑަިއގެންނެވުން ދޫކޮށްަލއްވައިފިެއވެ.( 
ހަމަކަށަވަރުްނ  الّسالم)إبراهيم ްނ ( އަީކ ގިނަގިނައިعليه ކުރައްާވ دعاء ެވވަޑައިގަންނަާވ توبة ބޮޑު رحم ެވިރ علم

 ކޯފާމަޑު ބޭކަލެއްކަްނ ކަށަވަެރވެ. 

އަދި އެއްވެސް ަބޔަކަށް  (115) ތެދުމަގު ެދއްކެވުމަށްފަހު އެބަަޔކު އެކަމަކުން ަރއްކާތެިރވެ ދުުރވެގަންނާޭނ الّله

މެނުވީ( އެމީހުން މަގުފުަރއްދަވާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލާނެގ ކަންތައް އެންގެވުމަށްފަުހ )އެކަމަކުން ުދރުވެނުގަިތއްޔާ 

ގެެތރެައްށ نهىކުެރއްވުމަށްފަުހ ދެން ަކލޭމެން އެ نهىކުރުްނ دعاءންނަްށ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެދި مشركނުވެއެވެ. )

ުހރިހާކަމެްއ ދެނެވޮިޑގެްނާވ ީއ الّلهވަދެއްޖެއްޔާމެނުީވ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ މަގުނުުފރައްދަވާނެެއވެ.( ހަމަކަަށވަރުްނ 

 ކަލާނގެއެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުެގ  (116) ވެރިކަްނ ِمْلُك ެވެގންވަނީ ހަމަ خاّص އަށެވެ. ެއކަލާނެގ ތަކެިތ الّله

ދިރުއްާވ މަރުްއވައެވެ. އަިދ  ފިަޔވަިއ އެްއވެްސ ސަހަޯރވެރިއަުކވެސް އަދި الّله  ެވރިއަުކވެސް ކަލޭމެންނަަކށް نصر

 ނުވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްހަމަކަށަވަރުނ توبة  ލައްަވއިފިއެވެ.الّله     =   އާގެމައްޗަށް.نبى
    =  ިއަދ ންނާިއ ُمَهاِجُر  =  ބޭކަލުންގެަމއްޗަށާއި.َأْنَصاِرىَّ

 އެބޭކަލުންނީ.  =  ިީވ ބޭކަލުންެނވެ. نبعއެކަޭލގެފާނާއ        =  ދަތިީވ ވަގުުތ )ުހރިާހ
ނޑު ނީސްތާއްޓަށް ެއރިވަގުތު(    ގޮތަކުން ކަންތައްގަ       = .ުގާތްވުމަށްފަހ     

      =  މަގާއި ދުރަްށލެނބޭން.حّقެއއްގެމީހުންެގ ހިތްތަްއ جماعةއެމީހުންކުެރ         = 
 ލެްއވިއެވެ.توبةންގެމަްއޗަށް އެބޭކަލުދެން އެކަލާނގެ    =.ެހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ ވޮޑިގެްނ ެވއެވ   

      =  ިއެމީހުންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންތަ އަދ  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި رحمة
      = ްލައްވައިފިެއވެ.(الّلهتوبةގެމައްޗަށްވެސް )ބޭކަލުންއަދި ތިނ     = ުްނ އެބޭކަލ
)ގެ  قبول  ކުރެއްވުން( ފަްސކުރެވިަފއިވާ.توبة       =  ްގެ މައްޗަްށ އެބޭކަލުނ

 ދަތިވެއްޖައުމަށްދާންދެން.   = ).ެނޑު )އެއީ ހިާތމަބޮޑުވެގެންނެވ  ބިންގަ      =  ނޑުެގ އެބިންގަ
  ބޮޑުކަމާއި ތަނަވަސްކަމާިއއެކުވެސް.      =  ިންނަްށ ދަތިވެއްޖެެއވެ.އެބޭކަުލ  އަދ     

 ތައް.نفسްނގެ އެބޭކަލުަު   =  ވެއްޖެެއވެ.يقينންނަްށ އެބޭަކލުަުއަިދ         =  الّله
  ްނ އަތުވެދާޭނ ކޯފާއިްނ ަރއްކާވާްނ ދާނެ ެއއްވެްސ ސަލާމަތްތަނެއް ނެތްކަން.حضرةގެ    =  ހަމަެއކަިނ

އެކަލާނގެ   އަށްމެނުވީ.حضرة       =  ެންގެ ަމއްޗަށް އެބޭކަުލަުދެން އެކަލާނގ  ލެއްވިެއވެ.توبة
     = ުަުން އެބޭކަލ     ވުމަށް.توبة   =  ްހަމަކަށަވަރުނ ނޑައެޅިގެން.الّله  އެއީ ކަ  

    =  ލެްއވުްނ ބޮޑުކަލާނގެއެވެ.رحمةލަްއާވ توبةގިނަގިނައިްނ         =  ޭއ
  ެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ.إيمان    =  ވެިރވާށެވެ.تقوى !އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެالّلهކަލޭމެްނ!    = 

  !އަދި ކަލޭމެން ވާށެވެ       = .ުތެދުވެރިންނާއިއެކ             = 
 ެގ مدينة  ެވރިންނަކަށް ުނވެއެވެ. )އެކަށީގެްނ ނުެވއެވެ. / ހުއްަދ ނުވެެއވެ.(أهل      =  ައިދ

 އެމީހުންެގ ވަށައިގެްނވާ ީމހުންނަށް )ވެސް ުނވެއެވެ.(      =    ްނގެތެރެއިން.أعراب

    = .ްއެމީހުން ފަސްވެފައިތިބުން. / ފަހަށްޖެހުނ       =   -އާ ފިޔަވައި رسولގެ الّله
  އާ ހަނުގރާމައަށް ވަޑަިއގަންނަވާިއރު(رسول)      =  ެތަަކްށ نفسއަދި އެމީހުން އެމީހުްނގ

 ނޭދުމާއި / ލޯބިނުކުރުމާއި.       =  ެއެަކލޭެގފާނުންގ   ފުޅުފިޔަވައި.نفس  =  އެހެީނ

                               

                                

                                 

                                     

                                   

                           



                      
 

6 5 4   

މާނަ  ގެަ التوبةسورة  

 

ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 އެހެން އެވީ.        = .ެހަމަކަަށވަރުން އެމީުހންނަށް ނުޖެހޭނެއެވ    =  .ްފެންބޮވައިގަތުމެއ
     = .ްއަދި ަވރުބަލިކަެމއްވިޔަސ      = .ްނޑުހައިހޫުނކަމެއްވިޔަސ   އަިދ ބަ  

    =   ގެ ަމގުގައި. الّله      =  އަިދ އެމީހުްނ އެްއވެްސ ބިމަކަށް / ތަނަކަްށ
  ފައިވެސް ނާޅައެވެ.    = .ްކާފަރުްނ ރުޅިައރުވާ ެދރަކުރުމަށ          = 

އެއްބާވަތެއްގެ އަނިޔާއަކުްނވެްސ   =  އެްއގެ ކިބައިން އެމީހުންނަށް އަނިޔާެއއް ނުލިބޭ. عدّوއަދި އެއްވެސް 
         = .ީއެކަމަކުްނ އެީމހުންނަށް ލިޔެިވއްޖެމެނުވ      = އެްއ / صالحعمل

     އެއް.ثوابދަރުމައެއް،   =  تعالىހަމަަކށަވަރުްނ   ގެްއލެނި ނުުކރައްަވއެވެ.الّله  

      = ތެރިންެގ ދަރުމަ.إحسان 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ހަމަކަށަވަރުްނ  (117) އާއަްށ نَِبّى توبة ލަްއވައިފިއެވެ. އަދި الّله ބޭކަލުންނަށާއި مهاجرّى ބޭަކލުންނަށްވެްސ أنَصارّى
ހަނގުރާމަިއެގ تبوكވީ މީހުންނެވެ. )އެއީ تبعލައްވައިފިެއވެ.( އެބޭކަލުންނީ ދަތިވީ ވަގުތު ެއކަލޭެގފާނާއި الّلهتوبة)

ނޑު ނީސްތާއްޓަށް އެިރވަުގތެވެ.( އެއީ އޭގެތެެރއިން  ވަގުތު ުހރިާހގޮތަކުން ކަންަތއްގަ އްެގ( އެްއގެ )ބައެ جماعة
ެލއްވިެއވެ. توبةމަގާިއ ދުރަށް ލެނބުމަށް ގާްތވުމަށްފަހުގަެއވެ. ެދން އެކަލާނގެ އެޭބކަލުންެގ މައްޗަްށ حّقހިތްތައް 

 ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. رحمةހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެއީ އެބޭބޭކަލުންގެަމއްޗަށް ުނހަނު ޯއާގވަންތަ އަދި 

ންގެ އެބޭކަުލަުއަދި  (118) قبول توبةގެަމއްޗަށްވެސް ބޭަކލުަުުކރެއްވުން ފަްސކުރެވިަފިއވާ ތިންަެتوبة الّله
َعـةގެފާނާިއ ِهاَلُلبنُأميَّـةގެފާނާއި َكْعُببنَمالُكލައްވައިފިެއވެ. )އެތިންބޭަކލުންނަީކ  ގެފާނާއިއެވެ. ިމީއ ِمَرارةبنرَبِيـْ

  ބޭކަލުންކުރެ ތިންބޭަކލުންނެވެ. =َأنَصارّى =( މިބޭަކުލންނަށް طبرى توبة ނޑުެގ الّله ލެއްވީ އެބޭަކލުންނަށް )ބިންގަ
ނޑު ދަތިެވ އަދި އެޭބކަލުންގެ ަމއްޗަށް އެޭބކަލުންެގ  ތަނަވަސްކަމާއިއެކުެވސް( ބިންގަ ތަްއވެްސ نفس

ދަތިވެއްޖައުމަށްދާވަުރވުމުންނެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް  ެގ الّله އަދި  ން އަތުވެދާނޭ ކޯފާއަކުންحضرة ައކުްނ عذاب
ސަލާމަތްވާނެ ތަނެއް ހަމަ އެކަލާނގެ  ން މެނުވީ ނެތްކަން އެބޭކަލުންނަށް حضرة ެވވަޑައިގެންނެވުަމްށ يقين

ދެން އެކަލާނެގ އެޭބކަުލންގެމައްޗަށް  ފަހު ފަހުގައެވެ. ިމ މިކަންކަމަށް توبةބާވަިއލެއްވިެއވެ. އެބޭަކލުން توبة
 ލެއްވުން ބޮުޑރަސްކަލާނގެއެވެ. رحمةލައްާވ އަދި توبةއީ ގިނަގިނައިްނ الّلهށަަވރުން ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކަެއވެ. ހަމަކަ

ކަލޭމެްނ  !އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ (119) އަްށ الّله އަިދ ތެދުެވރިންނާއިއެުކ  !ވެިރވާށެވެتقوى
 ލެްއވުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައިީވ އެބޭަކލުން ތެދު ވިދާޅުވުމެވެ. توبةއެތިންބޭކަލުންނަށް  !ކަލޭމެންވާށެވެ

رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمންނަށްވެސް أعرابىވެރިންނަށާިއ އަދި އެީމހުންގެ ވަަށއިގެންވާ أهلގެ مدينة (120)
ހަނގުރާމައަްށ ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮްސ ފަހަށް ޖެހިަފއި ތިބުމީ އެއްގޮަތކަށްވެސް އެކަށީގެންާވ 

ކަމެއްނޫނެވެ. އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ފުޅުެގ މައްޗަްށ ތިމާމެންެގ نفس ތަްއ އިްސކޮށް އަދި نفس ތަަކްށ نفس
ކަން ެއހެން އެވީ، އެމީހުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ފެންބޮވަިއގަތުމެއްވިޔަްސ ލޯބިކުރުމީވެސް އެކަށީގެންާވކަމެއްނޫނެވެ. އެ

ގެ ަމގުގަިއ ދިމާާވ ކޮންެމ ހަިއހޫނުކަމެއްވިަޔސް އަދި ކާަފރުން ރުޅިއެރުވުމަާށިއ الّلهއަދި ަވރުބަލިކަމެްއވިޔަްސ އަިދ 
ދެރަކުރުމަށް އެމީހުން ފަިއއަޅާ ކޮންމެ ފިަޔވަޅެއްވިޔަްސ އަިދ  އަތުން ލިބެވޭ ކޮންމެ އަނިާޔއެއްވިޔަްސ  އެއްގެ عدّو

އެްއ ލިޔެވިެގންމެނުވީ ނުވެެއވެ. އެަބހީ: އެބާވަތުެގ ކޮންެމ ކަމަަކްށ صالحعملއެއިން ކޮންެމ ކަމަކުްނ އެމީހުންނަްށ 
 ެގއްލެނި ނުުކރަްއވައެވެ.الّلهެތިރންގެ ދަރުމަ إحسانލިެއވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ عملއެމީހުންނަށް ހެޮޔ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ެއަދި އެމީހުން އެއްވެްސ ހޭދައެއް ނުުކރެއެވ      = 

  ކުޑަނަމަވެސް އަިދ ބޮޑުކަމުގައިވިަޔސް.     =  އަިދ އެމީހުްނ އެއްެވސް ވާދީއެްއ ކަޑައްުތ

  ނުކުރެއެވެ.     = .ީނޑައެޅި ިލޔެވިގެްނވާ މެނުވ   އެމީހުންނަްށ )ެއކަމުގެ އުޫޖރަ( ކަ

      = އެީމހުންނަށް ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ.الّله              =  އެމީހުންުކާރ

  އަްށ ވުެރ ެހޔޮ ޖަޒާ. عملކަމުގައިީވ         =  ިނަްށ مؤمنން ނުެވއެވެ. / مؤمنއަދ

 އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ.      = .ްއެންމެްނ އެީކ ަހނގުރާމައަށް ުނކުތުނ     =  ުނކުންނާެނ

 ނަމައެވެ. ނުވަަތ ނުދިޔަީއ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ.         =  އަކުންވެްސ. جماعةއެމީހުންުކރެ ކޮންެމ

    = .ްބަަޔކުމީހުނ      =  ްއެީމހުނ ގަިއ دين ެވރިވުމަށް / ދީނުެގ ِفْقُه ތަްއ حكم

  ދަސްކުރުމަށް.        =  ެކުާރހުށިކަމެވެ.إنذارއަށް قومއަދި އެމީހުން ެއމީހުންގ     

   =  )ްވެއްޖެއްޔާ. އެނބުރިހިނަގއްޖެއްޔާ.رجوعއެމީހުްނ )ރަުށގެ ީމހުންގާތަށ         

އެމީހުން ބިުރވެތިވުމުެގ  =  ަގއި. أّميد        =  ޭއ   !ވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެإيمان   

   = .ެ1ކަލޭމެންނާިއ ގާުތގަިއ ޖެހިޖެިހގެްނ ތިބި ީމހުންނާިއ ހަނުގރާމަ ުކރާށެވ   

  =  .ްކާަފރުންެގ ތެރެއިނ       =  ެއަދި ަކލޭމެންގެ ކިބައިން އެމީހުން ެދކޭށެވ! 

 (!)އެމީހުންނަށް ަކލޭމެން ދަްއކާށެވެ    =  ިަހރުކަށިަކމާއ   ެތރިކަން.عداوة   =  އަިދ ކަލޭމެްނ

  ވޮޑިގެންަވނީ.الّلهتعالىހަމަކަށަވަރުން  =    !ދަންނާށެވެ     = ވެރިންނާިއ تقوى

 އެކުގައެވެ.          =  އެއް ބާވަިއލެއްިވއްޖެއްޔާ.سورةއަިދ އެްއވެްސ        
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

ފަެހ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ބުނާމީހުްނ ެވއެވެ. )އެބަހީ:  =  ންގެތެރޭަގއި ބުނާމިހުްނވެއެވެ.( منافق  =  

  ކަލޭމެންކުެރ ކާކަްށހެއްޔެވެ؟      = .ީއެމީަހކަށް )މިާއޔަތް( އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދިނ 

       =  ވެއްެޖ މީސްތަކުްނ ަދންނައެވެ.إيمانފަެހ!       =  ފަެހ އެީމހުންނަްށ

 )އެއާޔަތް( އީމާންކަން އިުތރުކޮށްދީފިއެވެ.          =  حالއެމީހުން އުފާކުާރ. 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އެމީހުން  އަދި  ހޭދައެއްވިޔަސް  ިކތަންމެބޮޑު އަދި  ހޭަދއެއްވިޔަސް  ކިތަންމެކުޑަ އެމީހުންުކރާ  އަދި (121)

ލިެޔވިގެންވާމެނުީވ ނުވެެއވެ. ( ހެޔޮކަމެްއކަމުގައި) އެމީހުންަނށް ެއއްވެސްކަމެއް  ިމއިން ވާދީއެްއވިޔަސް ކަޑައްތުކުރާ
 އެީމހުންނަށް ދެއްވުމަށެވެ. الّلهއެއީ އެމީހުްނ ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަކަްށވުރެ ހެޔޮ ޖަާޒ 

ްނ އެންމެންެއކީ ހަނގުރާަމއަށް ދިއުެމއްމެނެތެވެ. އަދި ކޮންެމ مؤمنއަދި  (122) އަކުންވެްސ ކޮންމެވެްސ جماعة

ބަޔަކު  ަގިއ دين رسوެވރިވުމަްށ )فقه وسّلم عليه الّله صّلى الّله ެގ އަރިުހގަިއ ތިބުމަށް( ދާނެނަމައެވެ. ނުަވަތ ل

ގެ މީހުންގެގާތަްށޮގްސ  قومއެމީހުންެގ  ެވރިވުމަށްފަހު فقو  ނުދިޔައީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟ އަދި އެމީހުްނ ދީނުގައި 

 ވެ. ގައެ أّميدއެއީ އެމީހުން ިބރުވެތިވުމުެގ  5ކުރާހުިށކަމެވެ إنذارއެމީހުންނަށް 

  ެރިން ވަރަްށ ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ިލއުއްވާފަިއ ވެެއވެ. މިާތ ވެتفسًن علم މާނަ އަދި ދަންނައެވެ. މިއާޔަތުގ
 (والّلهأعلمبالّصوابލިޔެވިފަިއ މިވަނީ ޭއގެތެރެއިްނ އެްއގޮތެވެ. 

ކާފަރުންގެެތރެއިން ަކލޭމެންނާއި ޖެހިޖެހިގެންވާ ީމހުންނާއި ހަނގުާރަމ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ (123)

)އެބަީހ: ހަުރކަށިކަާމިއ  !ތެިރކަން އެމީހުން ދެކޭހުށިކަެމވެعدواةއަދި ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ަހރުކަށިކަމާއި  1ކުރާށެވެ

تقوىވޮޑިގެންވަީނ الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  !( އަިދ ކަލޭެމން ދަންނާށެވެ!ރުޅިވެރިކަްނ އެމީހުންނަްށ ކަލޭމެްނ ދައްކާށެވެ
 ވެރިންނާއި އެކުގަެއވެ. 

ކޮންމެހިނދެއްަގިއ މިސޫރަތުެގ ސަބަބުން އީމާންކަްނ އިތުުރީވ  ާބވައިަލއްވައިފި  ޫސރަތެއް އެްއވެސް އަދި (124)
ކަލޭމެންކުރެ ާކކަށްހެއްެޔވެ؟ މިހެން އަހާީމހުން އެ  ންގެ ތެރެއިން ވެެއވެ. ފަހެ އީމާންވީ މީހުްނ منافق

)ދަންނައެވެ.( އެމީހުންގެ އީމާންކަމުގެެތރެއަށް އެމީހުންނަށް ީއމާންކަން އިތުރުވިެއވެ. އަދި އެމީހުން ވަނީ އުފާުކާރ 
 ގައެވެ.حال
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =ެއަދި އެީމހުން ދަންނައެވ!        =  އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ

 ކަމުެގ ބަލިކަންވާ( منافقބަލިކަމެއްވާ. )   = .ެފަހެ އެމީހުނަށް އެާއޔަތް އިުތރުކޮށްދީފިއެވ        

     =  ނުވަަތ ނުބައިކަމުގެަމއްޗަށް ނުަބއިކަން. وهمގެމައްޗަްށ ޝައްާކއި َوُهمއެީމހުންެގ ޝައްކާިއ / 

    = .ީއަދި އެމީހުން މަރުވ       =  ާއެމީހުން ކާފަރުންކަމުގައިވ    .حال

    = ެ؟އެމީހުން ފަެހ ނުދެކެނީބާވަެއވ        =  ްإمتحانހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ

 ކުރެވޭކަން.     = .ުކޮންމެ ައހަރަކ       = .ުެއއްފަހަުރ ނުވަަތ ދެފަަހރ    

     =  ނުެވއެވެ. توبةދެންވެްސ އެމީހުްނ         =  عبرةحاصلއަިދ

 ކުރާބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުެވއެވެ.         =  .ާއަދި އެްއވެސް ޫސރަތެއް ާބވައިެލއްވިއްޖެްއޔ

      = .ެއޭގެ ބަެއއްމީހުން ބަލަެއވ        = .ްއަނެއްބަޔަކަށ       = 

 ) ަކލެމެންނަށް އެަބ ބަަލއިހެއްެޔވެ.؟( .؟ކަލޭމެން އެބަދެޭކހެއްެޔވެ    = .ުެއއްވެސްމީހަކ   

   = .ެދެްނ އެމީހުްނ އެނުބރިދެއެވ        = އެީމހުންގެ ހިތްތަްއ )އީމާންކަމާިއ الّله

 ހެޔޮކަމުން( އަނބުުރއްވާ ަލއްވަެއވެ.    =  .ްހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނވާކަމުގެ ސަބަބުނ    

     =  .ިނުވިސްނޭބަަޔކުކަމުގައ        =  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނގެގާތަްށ

 ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންފިެއވެ. رسول      =  ެން / ކަލޭމެންެގ َنَسُبކަލޭމެންގެތެރެއިން. )ަކލޭމެންގ

 ރަށުން / ަކލޭމެން ދަންނަ(    =  އެަކޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ދަތިކަމަކަްށވެ. / އުނދަގޫފުުޅ

  ކަމަކަށްވެއެވެ.      = .ްަކލޭމެން ަވރުބަލިުކރުުވން. ކަލޭމެންނަށް އުނަދގޫ ޖެްއސުނ   

   =  އެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ަދިހވެތިވެގެންވެެއވެ. )ކަލޭމެނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަްށ

 ދަހިވެތިވެވަޑަިއގެންވެއެވެ.(   =    ްނނަށް.مؤمن      =  ނުހަނު އޯގާެވިރ

    ބޮޑު ބޭކަލަކުކަމުގަެއވެ.رَْحُم   = .ާދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރި ފުަރގަސްދީފިއްޔ     =  ެފަހ

 !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    =  ްފުދެއެވެ.الّلهތިމަންކަލޭގެފާނަށ        =   އެކަލާނެގ
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( حقّމެނުވީ ) އަކު ުނވެއެވެ. إله      =  ުުކރަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ. وكيلތިަމންކަލޭގެފާނ 

  = .ީއަދި ެއކަލާނެގއ       =  ާބޮޑުވެގެންވ ގެ ވެިރ َعْرش ެއވެ. َرّب

  ކަލާނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
وهمފަހެ އެީމހުންގެ ަޝއްކާއި  !ބަލިކަްނވާ މީހުން ދަންނައެވެކަމުެގ منافق ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ އަދި (125)

ގެމައްޗަްށ ޝައްކާިއ  އިތުުރވީއެވެ. ނުވަަތ އެމީހުްނގެ ނުބައިގެމައްޗަްށ ނުބަިއ އިތުުރވީއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ وهم

 ގަެއވެ. حالންކަމުަގއިވާ كافرމަރުވެގެންދިޔަީއ 

އަޅެފަހެ ކޮންމެއަހަަރކު އެއްަފހަރު ުނވަތަ ދެފަހަުރ ެއމީހުން  (126) ކުެރވޭކަން އެީމހުންނަކަްށ إمتحان

)އެއީ ހަނގުރާމަިއގެ ގޮތުން / ނުވަތަ ަތދުމަޑުކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދެންވެސް ކޮންމެެވްސ  ؟ނޭނގޭބާވައެވެ

ބަޔަކު ކަމުގައި އެީމުހްނ  ލިބިގަންނަنصيحة ކޮށް عَبة حاصل ނުވެއެވެ. އަދި توبةގޮތަކުންނެވެ.( ދެންވެސް އެމީހުން 

 ނުވެއެވެ.

އަދި ) (127) وسّلم عليه الّله صّلى الّله ގެ އަިރހުގަިއ އެ  رسول ންވެްސ ވަނިކޮށް( ސޫރަެތްއ  منافق

 –ބާވައިލަްއވައިފިއްޔާ  އެަބީހ  –އެކުލެވިގެންވާ ސޫރަތެއް ާބވައިަލއްވައިފިްއޔާ އެމީހުން  خبرންގެ  منافق يعنى:

 އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް ބަަލއެވެ. ައދި އެމީހުން އެީމހުންނަށް ބުނެއެވެ. އެއްވެސްމީަހުކ  –ން  منافق

ނުްނ ތެދުެވ އެމީހުްނ ކަލޭމެނަށް އެބަަބލައިެހއްޔެވެ؟ )ެއހެންބަޔަުކ އެމީހުންނަްށ ނުބަލާ ތަންވަުޅ ބަލާފައި( އެތަ
އެނބުރި ދެެއވެ. ފަހެ ެއހެންެވ  تعالى އެމީހުންގެ ިހތްތައް ) الّله ކަމާއި އެންމެހަިއ ހެވަާކ ދުރަށް(  إيمان

 އަނބުރާލަްއވައެވެ. އެއީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ ނުވިްސނާބަޔަކު ކަމުގަިއވާތީއެވެ. 

)އޭ  (128) މެންެގ ގާތަށް ަކލޭެމންގެ ( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭ!ންނޭވެ عربى ތަކުތެރެއިން )އެބަހީ: ަކލޭމެންެގ نفس

ކަލޭމެންގެ ރަށުން ަކލޭމެން ދަންނަ ބޭކަލަުކ(  –ނަސަބުން  ބޭކަލަކު ކަމުގައި ވަޑަިއގެންފިއެވެ. ައިދ  رسول

. ކަލޭމެންނަށް އުނދަޫގވެ ަވރުބަިލވާ ކަންތައްެޖހުްނ އެކަޭލގެފާނުންގެ މަްއޗަށް ުބރަކަމަކަށްވެެއވެ
ކަމަކަށްވެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ )ތެދުމަގު ލިބުމަށް( އެކަޭލގެފާނު ދަިހވެތިވެވަޑަިއގެންވެއެވެ. އަދި ެއީއ ފުޅުއުނދަގޫ

 ުކ ަކމުގައިވެއެވެ. ބޮޑު ބޭކަލަرحم ެވރި ތަކުންގެ މައްޗަްށ ނުހަނު އޯގާمؤمن

)އޭ  (129) الّله ( ދެންފަހެ )ކަޭލގެފާނުން ގެންވި 1އެވެ رسول އަށް( އެމީހުން ފުރަގަސްދީ އީާމްނ  حّق

ތިމަންކަޭލެގފާނަށް  !ދެން ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ–ނުވިއްޔާވެްސ  ފުދެެއވެ.  الّله ފިޔަވަިއ  الّله إله ައުކ  حّق

ނުވެއެވެ. ތިމަންކަޭލގެފާނު  ކުރާީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ. އަިދ އެކަލާނގެީއ ބޮޑުވެގެންާވ  وكيل ގެ ެވިރ  عرش

 ކަލާނގެއެވެ.
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

uv 

 މާނެ  ގ ެ يونس ُسورة
  (119)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         يونس ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

 =  މިއަުކރުތަކުެގ މުރާުދ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަަމ  އެވެ. الّله       =  )ީއެއ(

ފޮތުގެ އާޔަތްަތކެވެ. )މިީއ ީކރިިތ   =   ެގ އާޔަތްތަެކވެ.( قرآن  ގަދަެވގެންވާ.  حكم   

      =  ްމީސްތަކުންނަށ   ؟އަކަށްވަނީހެްއޔެވެ عجائب     =  ެوحىތިމަންރަސްަކލާނގ 

 ބާވައިލެްއވުން.          =  .ްއެމީހުންުކރެ ިފރިހެނަކަށ      = ުއެކަލޭގެފާނ 

މީސްތަކުންނަށް  ކުރެއްވުމަށް.  إنذار      =  އަދި އީމާންވެގެންާވ މީހުންނަށް އުފާެވރިކަމުެގ

  ދެއްވުމަށާއި. خبر  =  .ްހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ހުިރކަމަށ     =  ތެދުވެިރ މަތިެވިރ(

  . عملދެއްވާފަދަ ރަނގަޅު  ثوابދަރަޖައެއް(  ރަނގަޅު ދަރުމަޔާ     =  ެحضرةގެ  َرّبއެމީހުންގ 

 ގައި.       = .ެކާަފރުންެގ މީހުން ުބންޏެވ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ މިީއ

 )މިކަލޭގެފާނު މިއީ(      =   ިނޑައެޅ   ވެރިއެކެވެ. ِسْحُرވެގެންވާ  بيانކަ    = 

  އެވެ. الّلهއަކީ  َرّبހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންގެ          =  އެަކލާނގެއީ އުޑުތަކާިއ

 ބިންހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ.         = .ިހަދުވަހެްއގެތެރޭގައ          =   ދެްނ

އެކަލާނެގ  އަށް  عرش  ވެވޮޑިގެންެނވިއެވެ. إْسِتَواى       =  ُرއެކަލާނެގ ކަންތައްތަްއ  َتْدبِيـْ

 ކުރައްަވއެވެ.     =  ްެއއްވެސ ެއއް ނުވެއެވެ. )އެހީއެއްެދއްވުމަށް އެެދވޭނެ ފަރާތެްއ  َشِفيع

   ނުވެއެވެ.(      = .ީެއކަލާނެގ އިޒުނަައށްފަހުގަިއ މެނުވ          = 

 އެވެ.  َرّبއެވެ. އެއީ ކަލޭމެންގެ  الّلهއެއީ       = ެފަހެ ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންުކރާށެވ!  

     =  ްއަޅެފަހެ ކަލޭމެނ އާއި  نصيحة   ލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ؟ وعظ     
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   =  ިއަށެވެ. حضرةވުްނވަނީ ހަަމ އެކަލާނެގ  رجوعކަލޭމެްނ އެންމެން އެނުބރ      =  ެއީއ
ކުރެްއވުން އެީއ އެަކލާނެގ ކުރެްއިވ  محشرފުޅެކެވެ. )އެބަހީ: މަުރވުމަށްފަހު އަލުްނ ދިރުއްާވ  وعد حّقެގ  الّله

 وعد  ފުޅެކެވެ.(  حّق     =  ެހަމަކަަށަވރުން އެަކލާނގ ތަކުން )ައލަށް( ަހއްދަވަްނ  َخْلُق

  ފައްޓަވައެވެ.    =  ްދެްނ އެކަލާނގެ އެެހއްދެވުން ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުނ ުކރައްަވއެވެ.  إعاد

        =  ީވ މީސްތަކުންނަށް  إيمان  ދެއްވުމަށެވެ. ثواب       =  ައިދ

އެމީހުން  عمل  ކުރި. صالح     =   إنصاف   އަށް.  عدل  =  އަދި ކާފަރުީވ

 (!މީސްތަކުން )ދަންނައެވެ       =  .ެއެމީހުންނަށް ހުންނަހުށީ އެންމެ ހޫނު ފެނުގެ ބުއިމެވ

   =  އަިދ ވޭންދެނިިވ  ާއއި.  عذاب        =  އެމީހުން ކާަފރުވާކަުމެގ
  ސަބަބުން. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(1)   ަމި އަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ އެވެ. މިއީ  الّله ގަދަވެގެންވާ ފޮތުެގ  حكم

 ގެ ާއޔަތްތަކެވެ.  قرآنއާޔަތްތަކެވެ. އެަބހީ: ީކރިތި 

އެމީހުންގެތެރެއިްނ އެބަހީ:  (2) ެގ  مّكة  وحىންގެ ެތރެިއން ފިރިހެނަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  قريش

ބާވައިލެްއވީމާ ެއކަން މީސްތަކުންނަށް  އެީއ އެބޭަކލަކު މީސްަތކުންނަށް ނަރަަކއިެގ  ؟ވެއަކަްށވަނީެހއްޔެ عجائب
ވާހަކައިން ިބރުގަންނަވާ  ކުރެްއވުމަށެވެ. އަދި  أنذار ންނަށް އެމީހުންގެ  مؤمن ގެ  َرّب ގައި ރަނގަުޅ  حضرة

ދެްއވުމަށެވެ. )ެއއީ އެަފަދ  خبرތިވެިރ ަދރަޖަ ުހރިކަމުެގ އުފާެވރި ހުރިކަުމގެ ުނވަތަ ތެުދވެިރ މަ ثوابދަރުމަޔާިއ 
ކަން އިއްވެވުމުން( ކާފަރުންގެ ީމހުން ބުީނ  رسولއެމީހުންކޮށްފައިވާތީއެވެ. ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެފަަދިއން  عمل

ނޑައެޅި   ވެރިެއކެެވ.  ِسحرވެގެންާވ  بيانހަމަކަށަވަރުްނ މިއީ ކަ

އަީކ  َربّހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ  (3) ެއވެ. އެަކލާނގެީއ ހަދުވަހެްއގެތެރޭަގއި އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދިވ الّله
ކަލާނގެއެވެ. ދެން  އަްށ އެަކލާނގެ عرش ވެވޮޑިގެންެނވިއެވެ. އެަކލާނެގ ކަންތައްތަްއ ِإْسِتَواى ކުަރއްވަެއވެ.  تدبير

އެވެ.( އެަކލާނގެ )ކަންތައްތައް ނިޔާުކރައްަވއެވެ. ހިންަގވަ ގައި އެަކލާނގެ އިޒުނަ ދެްއވުމަށްފަހުގައިމެުނީވ حضرة
ެއވެ. އެީއ ކަލޭމެންެގ الّله( އެއީ !އެްއވާނޭ ހަމަެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ. )އޭ މީސްތަކުންނޭވެشفاعةއެއްވެސް ީމހަކަށް 

وعظއާިއ نصيحةކޮްށ  حاصل عبرةމެން އަޅެފަހެ ަކލޭ !އެވެ. އެހެްނވެ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރާެށވެَرّب
 ؟ެޔވެލިބިނުގަންނާނޭހެއް

ކަލޭމެން އެންމެން )މަުރވުމަށްފަހު ައލުން ދިިރގެން( އެނުބރި  (4) حضرةވުންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެ رُُجوع
އަށެވެ. އެީއ  وعد ުކރައްވާފަިއވާ الّله وعد ފުޅެކެވެ. )ަމރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިުރއްވަިއ حّق جزاءބައްަލވާ ِحَساب
ދެއްވުމަށް   حقّކުެރއްވުމަކީ އެކަލާނގެ ުކރައްވާަފއިާވ محشر ފުޅެކެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އަލަްށ ފައްޓަވަިއގެން وعد

 ތަކުން ހެއްދެވީ ެއކަލާނެގއެވެ. ދެން މަރުވުމަށްފަހު، އެކަލާނގެ ެއހެއްދެވުން َخْلُق ކުރަްއވާނެއެވެ. ައލުްނ إعاد
އެއީ ދިރުއްވާނެެއވެ.  ވެގެން إيمان عمل ކުރި މީސްަތކުންނަށް صالح ވެރި ޖަޒާދެްއވުމަށެވެ. އަދި ކާަފުރީވ عدل

އެީމހުންނަށް އެުދވަހުްނ ހުންނަުހީރ ހޫނުކަްނ އެންމެމަީތ ދަރަޖައަްށ ައރާފައިާވ ގަަދހޫުނ  !މީސްތަކުން ދަންނައެވެ
 ެއއީ އެމީހުްނ ކާފަރުީވކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.އެވެ. عذابފެނުގެ ބުއިމާއި އަދި ގަަދވެގެންާވ ވޭންދެނިވި 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  .ެހަމަ އެކަލާނގެއެވ      =  އިރު އެއީ އަލިކަންފޮނުވާ އަލިެއއްޗެްއ

 ކަމުގައިލެްއވީ.    =  އަިދ ހަނުދ  އެްއކަމުގަިއ ލެްއވީވެސް. نور        =  އަިދ

 އެކަލާނގެ އެހަނދު މަންޒިލްތަކެްއގައި މިންވަުރ ކުެރއްިވއެވެ.   =  އެއީ ކަލޭމެން އުނގެިނ

ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.           = .ުައހަރުތަކުެގ ޢަދަދާިއ އަދި ހިސާބ     

   = ުނހައްދަވަެއވެ. ތަކެތިއެ الّله      =   ގޮތުގަިއ މެނުވީ.  حّق      = 

އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް  ކޮށް  تفصيل   ކޮށްދެއްވައެވެ. بيان     = .ްދަންނަ ބަޔަކަށ    

        =  ނޑާއި ދުާވލު ތަފާތުކުރެްއވުމުގައިެވއެވެ. )އެބަހީ: އެކައްޗަށްަފުހ ހަމަކަށަވަރުން ޭރގަ

 އަނެކަތި އަންނަގޮތަްށ ލެްއވުމުގައިެވއެވެ.(    =  އަިދ  ަހއްދަވާފައިާވ ތަކެތީަގއްޔާއި. الّله  

       = .ިއުޑުތަކާއި ބިމުަގއ     =  ިނޑައެޅ  )ހެކި(دليلާއއި حّجةވެގެންާވ بيانކަ

      = އަްށ ިބރުވެތިވާ ަބޔަކަށް( الّلهވެރިވާބަޔަކަްށ )تقوى       

     =  )ްހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި ބައްަދލުުވމަށް ބިރުވެތިނުވާ މީހުން. )އެކަމަށް ނޭދޭމީހުނ 

   =  ިއަދި އެމީހުން ރުހ        =  ެދުނިޔޭގ އަށް. )އެބަހީ: حياة ގެ ބަދަލުަގިއ آخرة

   ދުނިޔެއަށް ރުހި.(       =  .ިއަދި އެދުނިޔެައށް އެމީހުން ހިތްހަމަޖެހ    =  ިއަދ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންވަނީ.  ކަ          =  ެތަކަށް )ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ آيةތިމަންރަސްކަލާނގ

  ވެގެންނެވެ. غافلތަކަށް( حّجةާއ دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެ     = ެ1އެމީހުން ދަންނައެވ     

  = .ެއެމީހުްނ ގޮސްތިބޭނެތަނަީކ ނަރަަކއެވ          =  އެމީހުްނ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   އެހޯދައިގަތްތަކެީތގެ ސަބަބުްނ )ފާފައިެގ ސަބަބުން(     =  ހަމަކަަށވަރުްނ އީމާންީވ

 މީސްތަކުން.       =  ްކުރި. صالحعملއަދި އެމީހުނ       =  ެَرّبއެމީހުންގ

 އެމީހުންނަށް )ސުވަުރގެއަށް( ތެދުމަގު ަދއްކަވަެއވެ.    =  އެމީހުންެގ  ކަމުގެ ސަބަބުން. إيمان

            =  ްއެބަހީ: އެމީހުްނގެ އަތްފޯރާފަށުން އެމީހުންެގ  –އެމީހުންގެ ދަށުނ(

 ބާރުފޯރާފަށުން( ާއރުތައްދެމޭ.        = ތަކުގެ ވެރި ަބގީޗާތަުކގައި )ުސވަރުގެަތކުގައި(نعمة 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެއް ކަުމަގިއ نُورެއއީ  ހަނދު އަދި  އިރުަހއްދަވައި ެއއްޗެއްކަުމގައި ައލިކޮށްދޭ އަިލކަންފޮނުވާ އެކަލާނގެއީ  (5)

ލެއްވި ަކލާނގެެއވެ. އަދި ައހަރުތަުކގެ  ދެނެގަތުމަށާިއ އަދި ކަލޭމެން  ހިސާބު ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ހަނުދ عدد

حّقއެތަކެިތ الّلهتعالىްއވައި މިންވަރުކުެރއްވި ަކލާނގެެއވެ. ކުރަقَـَراُرދަރަޖަތަުކގައި يعنى:އެކިއެކި މަންޒިލްތަުކގައި 
ކުަރއްވަިއ تفصيل ތައްآيةގޮތުގައި މެނުީވ ނުހައްަދވައެވެ. އަިދ ތަންދޮރު ދަންަނ މީްސތަކުންނަށްޓަކައި އެަކލާނގެ 

 ކޮށްދެއްވައެވެ. )بيان ގެ الّله ސްނާ އެކަން ދަންަނ ތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަްނތަކަން ދަންނަ އެކަމަށް ވިقدرة

 ަދލީލެވެ. َعْقِلىަދލީލާިއ نـَْقِلىކޮށްދެްއވައެވެ. އެީއ تفصيلތަްއ ُحجَّةތަކާިއ آيةމީސްތަކުންނަށް އެކަލާނެގ 

ނޑާއި (6)  އުޑުތަކާއި  އަދި ތަފާތުކުެރއްވުމުގަްއޔާއި  ޭރދުވާ އަންނާެނގޮތަށް އަނެކަތި އެކައްޗަށްަފހު ދުާވލު ރޭގަ

 ބިމުގައި ތެރިކަާމިއ قدرةވެިރވާ ބަޔަކަްށ )އެަކލާނގެ تقوىއަށް ިބރުވެިތވެ الّلهތަުކގައި َمْخُلوقހައްދަވާފަިއވާ الّله

 ާއއި ހެކިވާކަން ކަށަވަެރވެ.حّحةއާިއ دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެ މައްޗަށް( ދަީލލުކުާރ 

މީހާ )ނުވަތަ އެކަމަށް ނޭދޭމީހާ، )ައިދ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއި ބައްދަުލވުމަށް ބިރުވެިތ ނުވާ (7)

 ެގ آخرة ގެ ބަަދލުގައި( ދުނިޔޭެގ حياة އަށް ރުިހ އަދި އެތަނާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހި އަދި އެމީުހްނ حياة

  1ވެއްޖެމީހުން ދަންނަެއވެغافلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ 

ދުވަހުްނ ނަަރކައެވެ. އެީއ އެމީހުްނގެ ތަނެވެ. އެީއ އެމީހުްނ ހޯދައިގަްތ ތަކެތީެގ قيامةއެމީހުންގެ ާޖގަޔަކީ،  (8)

 ސަބަބުންނެވެ. ކުރި ފާފަިއގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންވެގެންާވ  (9) عمل އެމީހުްނގެ  !ުކރިމީހުްނ ދަންނައެވެصالح އެމީހުންނަްށ َرب 

އެމީހުންެގ ސުވަރުެގއަށް މަގުަދއްކަވާނެެއވެ. ެއއީ  أهلަކމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެސުަވރުގެއަީކ އެތާނެގ إيمان
ވެރިންގެދަށުން އާރުތަްއ ދެމޭ ތަނެކެވެ. )އެބަހީ: އެާއރުތައް އެީމހުންގެ އަތްފޯރާފަށުގަިއ އެމީހުންނަްށ 

 ތަުކގެ ވެރި ސުވަރުެގއެވެ.نعمةފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ދެމޭ އާރުތަެކކެވެ.( އެީއ 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  އެމީހުންގެ އެތާނެގ " އަކީ.دعاء      " ްމިއެވެ. )އެަބހީ: ޭއ މާތ އެވެ. الّله

 ވަންތައެވެ.( طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ        =  ެَساَلمއަީކ َتِحيَّةއަދި އެތާނގަިއ އެމީހުްނގ

  އެވެ.    =  ެއަދި އެީމހުންގ   ެގ ިނންމުމަކީ. دعاء        

"       "  ިމިެއވެ. )އެބަހީ: އެންެމހައ ތަުކގެ ވެިރ عالمެވގެންވަީނ حّقއެްއ تعريفثناء

  އަށެވެ.( رّبالّله      =  ިައަވސްކުރައްވަްނޏާ.الّلهއަދ     =  މީސްތަކުންނަްށ

  ނުބައި.         = .ެއެމީހުންނަށް ހެޔޮކަން އަވަސްކޮށްދެއްަވއެވ        =   

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ  ކަ )َأَجُل   ަމރު( ނިޔާކުރައްަވއެވެ.يعنى:         

    =   ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްދަުލވުމަްށ ބިރުވެތިނުވާ ީމހުން ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 ދޫކުރައްވަމެވެ.     = .ިއެމީހުންގެ މަގުުފރެދުމާ ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގައ     = 

ދެފުށުއެޅޭ   : އަނދިރިުކރައްވާފައި.حال       =  އަިދ އިންސާނާއަްށ ޖެހިއްޖެްއޔާ. )ކާަފުރ

 ދަތިކަން / އުނދަޫގކަން.  =   އިންސާނާއަށްޖެހިއްޖެއްޔާ(    =  އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ

 ުކރެއެވެ.دعاءގޮވާ     = .ެއޭނާ ައރިއަްށ އޮށޯވެޮއވ            =  ނުވަތަ އިށީނދެއިނެދ

 ނުވަތަ ކޮޅަށްުހރެ.         =  ދެންފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިްނ ދުުރކުރަްއާވ

އޭާނ އޭނާެގ )ުކރީގެ(  =  އޭނާެގ އެދަިތ އުނދަޫގަކން.  =  ފިއްލަވައިފިްއޔާ.  ގެމަީތ حال

 ދެމިހުރެއެވެ.        =  دعاءއޭާނ ކޮްނފަދަހެއްޔެވެ. އޭާނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ

 ނުކުރާކަަހލައެވެ.        =  .ްއޭނާއަްށ ޖެހުނު އުނދަގުލަށ      = .ްއެފަދައިނ   

   =  )ިކުރިީމހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކުރެވުެނވެ.إسراف)ދޮގުހެދުމުގައ          = 

  އެމީހުންކުާރ ކަމުަގއިީވ ކަންތައްތައް.        =  أّمةއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ

  ތައް ހަާލކުކުެރއްވީމެވެ.    = ( ްކަލޭމެންގެުކިރނ ގެ مّكة  ންގެުކރިން.(مشرك     = 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

  އަނިޔާެވރިީވހިނދުން.އެމީހުން      =  ެرسولއަދި އެމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުްނގ

  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.      =  ވެގެންވާ بيان އާއި حّجة އާއިގެން. دليل         =  ިއަދ

  ނުވެެއވެ.އާއަށް( އީމާންވީކަމުގަިއ رسولއެމީހުން )އެ      =  ެތިމަންރަސްކަލާނގ ދެއްަވީނ جزاء

 އެފަދައިންނެވެ.       = .ްނުބައިނުލަފާވެއްޖެ ބަޔަކަށ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 އެމީހުްނގެ އެތާނގައި (11) އަކީ دعاء އަކީ "ِنداء      މިއެވެ. )މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ، ޭއ "

މާތްވެގެންވާ  އެވެ. އިަބރަސްކަލާނގެ ހުސް الّله ވަންތައެވެ. މިއެވެ.( އަދި އެތާނގައި އެީމހުންގެ طاهر ައީކ َتِحيَّة
 އެވެ. )އެއީ އެމީހުން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކަށް ކުާރ ސަލާމެވެ. ނުވަަތ َسالم سالمްނ ވަޑައިގެްނކުރަްއވާ مالئكة

އެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އެންމެފަުހގެ  އަކީ އަދި دعاء ައކީ نداء           ،ީއެވެ. )މާނައ

ތައް ހައްދަވާ އެތަންތަން ަބލަހައްަޓވާ އެތަންަތްނ عالمވެގެްނވަނީ خاّصެއއް ثناءާއއި تعريفއާއި حمدއެންމެހައި 
 އަށެވެ. މިެއވެ.( َرّبކުަރއްވާ އެތަންތާގެެވރި تربـّية

އަދި  (11) تعالى މީސްަތކުންނަށް ނުބައިގޮތް އަވަްސކުރައްވަްނޏާ އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅުގޮްތ الّله
އަވަސްކުަރއްވަެއވެ. )އެބަހީ: ބަަޔކުމީހުން ަހލާކު ުކެރއްވުމަށް އިރާދަުކރަްއވަންޏާ އެަބޔަކަށް ރަނގަުޅ 

ތަްއ އަވަްސކުރަްއވައެވެ.( ދެްނ އެމީހުންނަްށ ެއމީހުންގެ ފަސޭހަގޮތް يعنى:   މަުރ ނިާޔކުރަްއވައެވެ. ައިދ َأَجُل
ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްދަުލވުމަށް ބިރުވެތި ނުވާީމހުން އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަާމއި މަގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ 

 ށްލަމެވެ. ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބުމަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދޫކޮ

އަދި އިންސާނާއަށް އުނދަުގލެއް ދަތިކަެމއް ޖެހިޖެއްޔާ އޭނާ އަރިޔަށް އޮވެގެން ުނވަތަ އިށީނެދ  (12)
އިނދެގެން ނުވަަތ ކޮޅަށްުހރެގެްނ އޭާނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ކޮްށ ދަންނަވައެވެ. ދެންަފެހ دعاء

ުދރުކޮށްދެއްަވއިފިއްާޔ އޭާނ ކުީރވެސް އެުހިރ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިްނ އޭާނގެ އުނަދގޫ ފިްއލަވާ
ނުބައިކަންމަތީ )ކާފަރުކަންމަތީ( ދެމިހުރެެއވެ. އަިދ އޭނާ ކޮްނފަދަހެއްޔެވެ؟ އޭނަޔަށް ދަްއޗެއް އުނދަގުެލއް ޖެިހެގްނ 

ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ   ކޮްށ ނުދަންނަވާކަަހލައެވެ. އެފަދައިްނ )އެބަހީ: މިނުކިޔަމަންތެިރ އިންާސނާ دعاء
ނުކިޔަމަންތެރިކަންމަތީ ދެމިހުންނަފަދައިން( ޮދގުހެދުމުގަިއ  ކޮށް إْسراف ންނަށް نبى ުނވި މީސްތަކުންަންށ تبع

 އެމީހުންކުރާކަމުަގއިިވ ކަންތައްތަްއ ޒީނަތްތެރިކުެރވުނެވެ.

)އޭ  (13) ( ކަލޭމެންެގ ުކރީެގ !ންނޭވެقريش ތަްއވެސް އެމީުހން أّمة ކޮްށ شرك ގެ الّله އާިއ أمر ެވ خالف

އަނިޔާވެިރވީހިނދުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުން ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ. އެމީހުންެގ ގާތަށް ބަޔާންެވގެންވާ  ާއިއ حّجة

 އާއިގެން އެމީހުން دليل ން ވަޑައިގެންނެިވއެވެ. ެއމީހުން އީމާންވީބަޔަކު ކަުމގައި ނުިވއެވެ. އެހެންެވ رسول

ރެްއވީއެވެ. )އޭ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހަާލކު ކު  ަކލޭމެންނަށްވެސް ބަސްުނއެހިއްާޔވާނީ ހަަމ  !ންނޭވެقريش

 ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ.جزاءއެހެންނެވެ.( ނުބައިނުލަާފ މީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ެދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ެލއްވީމެވ          =  ެخليفةބިމުގ

 އިންކަމުގައި.     = .ްއެމީހުންގެ ފަހުނ          =  ާގޮތް ކަލޭމެން ކަންތައްކުރ  

  .ގެންާވކަން ފައުޅުކުެރއްވުމަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެކެވޮޑި       =   އަދި އެީމހުންގެމައްޗަްށ

 ންގެމައްޗަށް( ކިޔެވިއްޖެްއޔާ.مشركގެ مّكة)         =  ެތައް. آيةބަޔާންވެގެންވާ ތިމަންރަސްކަލާނގ 

          =  .ެތިމަންރަސްަކާލނގެއާއި ބައްަދލުވުމަށް ިބރުވެތިނުވާމީހުްނ ބުންޏެވ

 )ބުނެއެވެ.(        =  ެށވެ.އެްއ ގެންނަވާقرآنނޫން ެއހެން قرآنިމ       =  ނުވަަތ

އެ     ެށވެ!ބަދަލުުކރައްވާقرآن  = ެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވާށެވ!       =  ތިމަންކަޭލގެފާނަްށ

  )ހުއްދަވެގެން( ކުޅަދާނަވެގެން ުނވެއެވެ.    =  ެބަަދލުކުރުމަށް.قرآنއ         = 

  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަމިްއލަފުޅަށް.    =  ުނުވަމެވެ.تبعތިމަންކަލޭގެފާނ          = 

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް   ކުެރއްވޭ އެއްޗަކަށްމެުނވީ. وحى    =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާުނ

  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.        =  ެތިމަންކަލޭގެފާނުންގ އަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ رّب

 އުރެދިއްޖެއްޔާ.        =  ެއަށް.عذابބޮޑުވެގެްނވާ ދުވަެހއްގ    =  رسولالّله)ޭއ

 !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.( !އެވ     =   އިރާދަކުެރއްވިނަމަ. الّله      = 

  އްީވެހވެ.ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކިަޔވައިނުދެقرآنކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ެއ       =   އަިދ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ

 .ްއވީހެވެތިމަންކަލޭގެފާނު އެއުގަންނަިއ ނުދެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ

ތިމަންކަލޭގެފާނު   ގެ ދުވަސްތަކެްއގައި ލަްސވެުހރެއްޖަީއމެވެ. )ސާޅީސްއަހަރު(ُعُمُر       ެقرآنއ

  ކިޔެވުމުެގ ކުރިން.     =  ަކލޭމެން ފަހެ ނުވިސްނަމުެހއްޔެވެ؟      =  ފަެހ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ާކކުހެއްެޔވެ؟     =  ެއުަފއްދައިގަތްމީހަކަށްުވރ .       = الّله

 ގެމައްޗަްށ ދޮގެއް.           =  .ިނުވަަތ ެއމީހަކު އެކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރ    

      =  .ެހަމަކަށަަވރުން ނުބައިުނލަާފމީހުން ކާމިޔާބު ނުވާެނއެވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަލޭމެން )އެމީހުންނަށްފަުހ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދެން (14) خليفةން( ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިމުގަިއ قريش
ންވާކަްނ ފާޅުކުރައްާވ ަޯ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދކެވޮޑިގެ ގޮތްވެރިކުެރއްވީމުެއވެ. އެއީ ަކލޭމެން ކަންތައްުކރާ

  ދެއްކެވުމަށެވެ.

އަދި އެމީހުންެގ މައްޗަްށ  (15) ވެގެްނވާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ިކޔެވިއްޖެްއާޔ بيان

ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްަދލުވުމަށް ިބރުވެތިނުވާީމހުން )ނުވަތަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަށް ިބރުެވިތ عذاب

ނުވާމީހުން( ބުނާނެއެވެ. މި  ނޫން ެއހެން قرآن ނުވަަތ އެ  !އެްއ ގެނަސްދޭށެވެقرآن ޭއ ) !ބަދަލުކޮށްދޭށެވެ قرآن

 الّله ތިމަންކަޭލގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ެއ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول ބަަދލުކުރުީމ އެއްގޮަތަކްށ قرآن

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޮްތކަމެއްނޫނެވެ. )ނުވަަތ ކުޅަދާނަކަމެްއނޫނެވެ. / ުހއްދަކަމެއްނޫނެވެ.( ތިމަންަކލޭގެފާަންށ 

ބާވައިލެްއޭވ  رّبވާކަުމގަިއ ނުވެެއވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ تبعކަލޭގެފާުނ އަްށ މެނުީވ ތިމަންوحى
އަށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ުއރެދިއްޖެއްާޔ ބޮޑުެވގެންާވދުވަހެއްެގ ) ދުވަުހގެ( قيامة އަްށ عذاب

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ. 

)އޭ   (16) الّله  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسول ރާދަުކރެއްވިނަމަ ތިމަންަކލޭގެފާނުްނ އިالّله

ކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެ  ނުކިޔެވީމުެހވެ. އަދި ކަލޭމެނަށް އެ قرآن قرآنގަންނައިެވސް ނުދިނީހެވެ. އަދި އެ އުقرآن
ކިޔެވުމުގެުކރިން ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ  ެގ ދުވަސްތަެކއްގަިއ )ސާޅީސްއަަހރު( ހުރީމެވެ. ކަލޭމެްނ ފަހެ އެއްެޗްއ ُعُمر

 ނުވިސްނަމުހެއްޔެވެ؟ 

ގެ މައްޗަށް ބޮޑުދޮގެއް އުފައްަދއިގަތްމީހަކަްށވުރެ ަވކިންބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކީ ާކކުހެްއޔެވެ؟ ނުަވަތ الّلهފަހެ  (17)

އެކަލާނެގ  ޔާވެރިޔަީކ ކާުކހެއްޔެވެ؟ )ެއއަށްވުެރ ަވކިންބޮުޑ ތަްއ ދޮގުކުރިީމހަކަށްުވރެ ވަކިންބޮޑު ައނިآية

 އަނިޔާވެރިަޔކު ނުހުންނާނެެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިުނލަފާ ދޮގުވެރިންނަށް ކާިމޔާބު ނުާވހުއްޓެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  .ެއަދި އެމީހުން އަޅުކަންުކރަނީއެވ     = ިފޔަވައި. الّله       = 

 އެމީހުނަށް ގެްއލުމެއް ނުދެވޭަތކެއްޗަށް.    =  ްައދި އެމީހުންނަށް މަންފާއެއްެވސް ނުދެވޭ ަތކެއްޗަށ 

    =  .ެއަދި އެމީހުން  ބުނެެއވ     =  ެެތރިންނެވެ.شفاعةމިއީ އަުހރެމެންގ   

   =  ގައި. حضرةގެ الّله    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       =  ްخبرއަށް الّلهކަލޭމެނ 

 ދެނީހެއްނެވެ؟      ( سبحانالّلهއެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންނުާވ އެްއޗެއްެގ )          

    =  .ްއުޑުތަކާިއ އަިދ ބިމުގަިއވިޔަސ         =  ްطاهرއެކަލާނެގ ހުސ

 ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ. އަދި މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ.       =  އެމީހުްނ އެއަޅުކަންުކރާތަެކިތ

 . ) އެަޝރީކު ުކރާތަކެތިފިޔަވައި(ފިޔަވައި       = .ެއަދި މީސްތަކުން ނުވެއެވ       

 އެއްެގ ބަޔަކުކަުމަގއިމެނުވީ( دينއެއްކަުމގައިމެނުވީ. )އެްއ أّمةއެްއ  =       =  ްإختالفދެން އެމީހުނ

 ވީއެވެ. ދެބަސްވީެއވެ.      =  ިއަދ އެްއ އިސްެވގޮސްފައިނުވާނަމަ. كلمة

 )އަޖަލުހަމަވާންދެންތިބުމުގެ(     =  ން.حضرةެގ َرّبކަޭލގެފާނުންެގ       =  އެމީހުްނެގ

  މެދުގައި ނިޔާކުެރވިއްޖަީއހެވެ.        =  ެވާކަމުގެ. إختالفއެމީހުން އެކަމާމެދު ދެބަސްވ

     =  :ީއަދި އެމީހުން ބުނެެއވެ. އެބަހ   ން ބުނެއެވެ.مشرك         = 

އެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް   އެްއ ބާވައިނުެލއްވީ ކީއްވެގެްނބާވައެވެ؟ )ނުވަަތ ބާވަިއލައްވާނެނަމަެއވެ.( دليل  

    =  ން. حضرةގެ َرّبެއކަލޭގެފާނުންެގ   = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       = 

ވެގެންާވކަން ކަށަވަީރ خاّصެގ ުހރިހާކަެމއް غيب އަށެވެ.  الّله    =  1ުކރާށެވެإنتظارފަެހ ކަލޭމެްނ  

          =  ހަމަކަަށވަރުްނ ިތމަންކަލޭގެފާނު ވަީނ ކަލޭމެނާއެުކ ކުރާމީހުންެގ إنتظار

 ތެރެއިންނެވެ.         =  .ާއަިދ ތިމަންރަްސކަާލނގެ މީސްތަކުންނަްށ ަރހަދައްކަަވއިފިއްޔ    
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

އެއްގެ. رحمة =         =  ުބޮޑުއުނދަގުލަކަށްަފހު. –އެމީހުންނަށްޖެުހނު ދަތިކަމަކަށްފަހ   

    =  ިއެހަިއރުން އެީމހުންނަށް އެވަީނ މަކަާރއ  ހެދުމެވެ. މަލާމާތްުކރުމެވެ. حيلة       = 

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތަކާއިމެދު.        = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!  މަަކރުހެއްދެވުްނ الّله

  މާއަވަހެވެ.    =  ެްނ )ަރއްކާުކރައްާވ މަާލއިކަތުން(رسولހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ    

     =  .ެކަލޭމެން ހަދާ މަަކރުތައް ލިއުްއވަެއވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 އަދި (18) އެބަހީ  –ފިޔަަވއި އެީމހުން الّله އެއަޅުކަންކުރަނީ އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުެމްއ  –ން مشرك

ނުދެވޭ އަދި ނުވަތަ އެމީހުނަށް އެއްވެްސ  އެއްނުދެޭވ ތަކެއްޗަށެވެ. އަދި އެީމހުން ބުނަނީ މިތަކެއްޗަީކ منفع
)ބުދުތަކަކީ(  ެގ الّله ގަިއ އަހުރެމެންނަްށ حضرة ތެިރާވނޭ شفاعة  !ތެރިްނ ތަކެެކވެ. ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެشفاعة

އުޑުތަކުގައިވެްސ އަިދ ބިމުގައިވެްސ  ދެނެވޮޑިގެންނުާވ ެއއްޗެހިތަކެްއގެ الّله ކަލޭމެްނ خبر  ؟އަށް ދެީނހެއްޔެވެ الّله
)އެގޮތަކީ  ގެ الّله ަގއި އެބުދުތަްއ حضرة ވާނޭ އެއްެވސް شفاعة އެއް دليل شريكއެއްނެތެވެ.( އެމީހުްނ އެ حّجة

 ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ. ައދި މަތިވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ. طاهرހުްސ الّلهކުރާތަކެތި ފިަޔވައި 

دينއެްއގެ މަީތގަިއ މެނުވީ މީސްތަކުްނ ނުެވއެވެ. )އެބަހީ: އެންމެހަިއ މީސްތަކުންީވ އެްއ دينއަދި އެްއ  (19)
ވެ ދެބަްސވީއެވެ. )އެއްބަަޔުކ إختالفއެވެ.( ެދންފަހެ އެީމހުން دينެގ توحيدެވރިބަޔަކުކަުމގައެވެ. އެީއ أهلއެއްެގ 

ފުޅެއްނުވިނަަމ )އެބަހީ: كلمةްނ حضرةގެ رّبން ކަމުގައިީވއެވެ.( އަިދ ކަޭލގެާފނުންގެ مؤمنކާފަރުވެ އަނެއްބަޔަުކ 
މީސްތަކުން  ހަމަވާންދެން ެބއިތިއްބުމުގެ أجل ފުުޅ ނުވިނަމަ( އެީމހުންގެމެދުގަިއ ެއ كلمة ެވ إختالف

 ދެބަސްވާކަންތަކާއިމެދު ނިޔާުކރެިވ ނިމިއްޖައީހެވެ. 

)ަފރުބަަދ  –ގެފާނުންެގ މަްއޗަްށ محّمدްނ ބުނެެއވެ. "ެއކަލޭގެފާނުންެގ ަމއްޗަްށ އެަބހީ: مشركއަދި ެއ  (20)
ަފއިވާމީހުްނ ދިރުްއވުންފަދަ( ރަނަށްވުންފަދަ މަރުވެ ެއއް معجزة އެްއ އެަކލޭގެފާނުންގެ دليل ެގ رّب ްނ حضرة

"އެފަދަ އެންެމަހިއ  !ބާވައިލަްއވާނޭ ނަމަެއވެ! ުނވަތަ ާބވައިނުެލއްީވ ކީްއވެގެންބާަވއެވެ؟" ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
އަްށ بَاِطُلباطلއަްށ އަދި حق حّق !ސްތަކުންނޭވެއަށެވެ. )ޭއ މީالّلهެވގެންވަީނ ހަމައެކަިނ خاّصގެ ކަންތައް غيب

ނިޔާކުރެއްވުުމގެ ވަގުތަށް( ކަލޭމެްނ  ައުހރެންވެްސ މިވަީނ ކަލޭމެނާއެުކ  !ުކރާށެވެإنتظار ުކރާމީހުންެގ إنتظار
 ތެރެއިންނެވެ." 

އެއްެގ رحمةއަދި މީސްތަކުންނަށްޖެހުނު ބޮުޑ ދަތިއުނދަގުލަކަށްަފހު ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީސްތަކުންނަްށ  (21)

ރަހަދައްަކވައިފިއްާޔ އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ަތކާިއ آية ތަކަށް حّجة ހަދައި ުފރައްސާަރކޮށް ދޮގުކޮްށ َمكر

ން އެަކލާނގެ ކަލޭމެްނ إْسِتْدرَاُجމާ އަަވހެވެ. َمكرގެ الّله !ވާށެވެ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު!އެވެرسولالّلهހަދައެވެ. )އޭ 

ދެއްވުން މާައވަހެވެ. )އަދި ެއކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްިވއެވެ.( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްވާފަިއާވ عقوبةހިއްޕަވައި 

 ރާާވ ނުބައި ރޭވުންތަްއ ިލއުއްަވއެވެ.ބޭކަލުން ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިޔަުކރާ މަލާމާތާިއ ޮދގުތައް އަިދ مالئكة
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  .ެަކލޭމެން ހިންގަވަީނ )އަދި ުދއްަވވަނީ( ހަަމ އެަކލާނގެއެވ        =  

ނޑުގައި.  އެއްގަމާިއ ކަ          =  )ިކަލޭމެްނ ނަުވގަިއ )މޫދުގަިއ ދުާވ އުޅަނދުގައ

  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން.     = ެނާިއެގން އެ އުޅަނދު ދުވެފި.ންއަިދ ކަލޭމ      =  ރަނގަުޅ

 ވައިގައި.       = .ްއަިދ އެމީހުްނ އެކަާމ އުާފކޮށ            ދެން( އެނަވަްށ(

 ގަދަވައިޖެހިއްޖެ.         .ެއަިދ އެީމހުންނަށް ރާޅުތަްއ އަުތވެއްޖ       =  ުހިރާހ

 ފަރާތަކުން.   = .ެއަިދ އެމީހުންނަްށ ހީުކރެވިއްޖ        =  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ

 ވަށައިލެިވއްޖެކަމުގަިއ / ނުސަލާމަްތވެއްޖެ ކަުމގައި.      =  )ްުކރެއެވެ. دعاءއަށް الّلهއެމީހުން )ދެނ

 ދަންނަވައެވެ.      = ( ްدعاءއެަކލާނގެއަށް އަޅުކަނ )حالތެރިުކރާ إخالص .      

     =  .ާއިބަރަސްކަލާނގެ މިކަމުން އަޅަމެން ސަާލމަތްކުރައްވައިިފއްޔ         

 =  ްވެރިންކަުމގަިއ އަޅަމެންވާހުށީމެެވ. شكرހަމަކަށަަވރުނ      =  ދެންަފހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

   އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއިވ ހިނދުން.        =  ެއހައިރުްނ އެީމހުން ބިމުަގިއ

ނުކިޔަމަންތެރިވެ    ދެއެވެ. ފަހަނަޅައިحّد      =  ްއެއްވެސ  އެއްނެތި.حّق      =  ޭއ

  !މީސްތަކުންނޭވެ          =  بَاغىހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ ނުކިޔަމަންެތރިކަމާިއ

 ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. نفسކަންވަނީ )އެބަހީ: ެއކަމުގެ ނުބައި ނަތީޖާވަނީ( ަކލޭމެންގެ          = 

އެއީ ދުނިޔޭެގ   ގެ ައރާމުކޮޅެކެވެ. )ކުޑަަވގުތުކޮޅެކެވެ.(حياة       =  ދެން ަކލޭމެން އެނބުިރ

 އަެށވެ. حضرةވުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ رجوع   =  ްخبرދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށ

 އަންގާހުށީމެވެ.          =  .ެކަލޭމެން )ދުނިޔޭގައި( ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންަތކުގ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުގައި ަކލޭމެން !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (22) ހިންގަވައި ދަުތރުފަތުރު ުކރުވަނީ ހަަމ ( އެްއގަމާއި ކަ

އެކަލާނގެެއވެ. )ެއކަންކަމުެގ މަގުތަނަވަސްކޮށްެދއްވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ.( ަކލޭމެން ނައުަފހަރުަގއި )އެބަހީ: 

މޫދުގައި ދުވާ އުޅަނދުފަހަރުަގއި( ެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ. ދެންފަހެ އެބަޔަކާިއގެން ެއއުޅަނދު ރަނގަޅު ވައިަގިއ 

ނޑުގަދަެވ ނވެދެއެވެ. އަދި އެކަމަށް އެމީހުން އުފާުކރެެއވެ. )ދެން އޭެގފަހުން( އެއުޅަދު ދަށް ގަދަވައިޖެހިދެެއވެ. ކަ

ހުރިހާ ަފރާތަކުން ރާޅުތައް އެމީހުންނަށް އަތުވެެދއެވެ. އަިދ އެމީހުންނަށް ހީވާނީ އެމީހުންގެ ވަށައިގެން ހަލާުކ 

ށް ލާވަށައިީލކަމަށެވެ. )ދެން( އެީމހުން ަވރަ ެތރިކަާމއެކު إخالص އަށް الّله ކުރާެނއެވެ. )ދަންނަވާނެެއވެ.( دعاء

އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން މިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވައިފިްއޔާ ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންާވހުށީ   ކުރާމީހުްނގެ شكر

 ކުރާބަަޔކުކަމުގަިއވާހުށީމެވެ.(خالصތެރެއިންނެވެ. )އެބަީހ: ކިޔަމަންެތރިވެ އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ައޅުކަން 

حّقދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ސަލާމަތްުކރެްއވިހިނދުން، އެހައިރުން އެމީހުން އެއްވެްސ  (23)

އެއްނެތި ބިމުަގިއ އަލުްނވެސް ުނކިޔަމަންތެރިެވ   !ުކރަީނއެވެ. ަހއްދުފަހަނަޅައިދަނީއެވެ. ޭއ މީސްތަކުންނޭވެبغاوة

الّلهތަކަށެވެ. )نفسމަންެތރިކަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުެގ ނުބަިއކަން ރައްުދވާނީ ހަމަ ކަލޭމެންެގ ކަލޭމެންގެ ނުކިޔަ

އަކަށް އެއްވެްސ ގެއްލުމެްއ ނުޯފރާނެއެވެ.( އެީއ ދުނިޭޔެގ  ެގ ކުޑަ ައރާމުކޮޅެކެވެ. )އެބަީހ ދުނިޭޔގަިއ حياة

ަވގުތުކޮޅެކެވެ.( ދެން ަކލޭމެން އަލުންެވސް ނުކިޔަމަންތެރިެވ މަޖާކުރަްނ އުޅޭ ވަގުތުކޮުޅ އެީއ ކުޑަ ވުންަވީނ رجوع

ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަށެވެ. އަިދ ދެން ކަލޭމެްނ )ދުނިޔޭގައި ތިބެގެން( ކުރާކަުމގައިީވ ކަންތައްތަކުެގ حضرة

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދޭހުށީމެވެ.خبر
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ެގެ މިސާލުވާަކން ކަށަވަރީ )ޭއގެ މިސާލަކީ(حياةދުނިޔޭގ       = 

ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފެްނ ބާވަިއލެއްިވ ފެނެްއގެ މިާސލެވެ.     =  .ްއުޑުނ       =   ެދްނ

 އެފެނާއި ގުޅިއްޖެ. އެުކވެ މައްސުނިެވއްޖެ.     = .ިބިމުގެ ފަތްޕިލާވެއްާޔއ        

     ިމީސްތަކުންނާއ  ސޫފިކާ ބާވަތްތަކުގެެތރެިއން. نـََعم         =  ނުޑ ބިންގަ

ނޑު ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. –ހިފައިފުމަށްދާންދެން   ބިންގަ   =  ޭއގެ ޒީނަތްެތރިކަން. ޭއގެނަލަކަްނ 

    = .ެއަދި ޒީނަތްތެރިވެއްޖ     =  ެއަދި އެތާނގ  ެވރިން ހީކޮށްފި. أهل  

      =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ އެތާނެގ މައްޗަށް ކުޅަދާނަވާނެކަމަށް. )އެބަހީ: އެގަްސގަހުެގ

ނޑައި އެއިން ފައިދާނެގޭނެކަމަށް(   މޭވާޔާ ތަރުާކރީ... ކަ           =  ްދެން( އެތަނަށ(
ނޑު ނުވަތަ ުދވާުލ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ރޭގަ ފުޅުއަތުވެްއޖެ. )އެބަހީ: އެތަްނ ހަާލކުވުމަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ أمر

 އަމުރުފުޅު އަުތވެއްޖެ.(       =  ނޑި ަގސްތަްއ ނޑުކެ ދެންފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެތަނަީކ ދަ

 ހަލާކުވެފަިއވާ ތަނަކަްށލައްަވއިފި.            =  .ެނޑު ނުވާކަަހލަެއވ  އިއްޔެ އެތާ ދަ

           =  އެފަދައިންެނވެ.ުކރައްވަީނ بيانކޮްށ تفصيلތިމަންރަްސކަލާނެގ ދަީލލުތަްއ   

    = .ްފިކުުރ ކޮްށ ކަންކަމަްށ ވިސްނާަބޔަކަށ            = الّله
ގޮވައިަލއްވަނީ   އަެށވެ. ސުވަުރގެއަށެވެ.دارالسَّالم        =  އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނިވ

 އަޅަކަށް މަގުދައްކަަވއެވެ.           =  )ްސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް. )އިސްލާމްދީނުެގ މަގަށ 

        = ވެރި މާތްމީހުނަށް( ހުއްެޓވެ.تقوىތެރިންނަށް )إحسان        =  ސުވަުރެގާޔ

   ވެގެންވެެއވެ.( نعمةخاّصފުޅަށް ބެލުމުެގ وجه)ޭއގެތެރޭަގއި އެަކލާނގެ نعمةއަދި އިތުރު     

އެްއެވްސ  =     އަދި އެމީހުްނގެ މޫނުތައް ިނވައިނުވާނެެއވެ. މޫނުތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  =

  އަނދިރިކަމެްއ އަިދ އެއްވެްސ ެދރަނިކަމެތިކަމެއް.          =  އެމީހުންނަީކ ުސވަރުޭގެގ

 އެކުވެރިންނެވެ.          =  .ެއެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނގަެއވ      

   = ެ(!އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް ކުރިމީހުން. )ދަންަނއެވ       =  އެމީހުން އެކުިރ

އަިދ އެމީހުން ނިވަިއކޮށްފައިވާީނ ދެރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމެވެ.  =    ނުބައިކަމާ އެއްފަަދ ޖަޒާވެއެވެ.
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

             =  އެމީހުންނަްށ ެގ الّله  ން ަރއްކާ ކޮށްދޭެނ އެކަުކވެސް ނުެވއެވެ.حضرة

          = .ެއެމީހުންެގ މޫނުތައް ނިަވިއކޮށްފައިވާ ަކހަލަެއވ          = 

ނޑެއްެގ އަނދިީރގެބައެއް.   ރޭގަ       = .ެއެމީހުްނ އެީއ ނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވ    

      = .އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނގައެެވ           =  ްއަދި އެ އެންމެނ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ުކރައްވާުދވަހު.محشر     =  ްދެނ ކުރިމީހުންނަްށ َشرِْيُك

ތިމަންރަސްކަލާނެގ   ުކރައްާވހުށީމެވެ.وحى        =  ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެްނ

)ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި(    !ކުރިތަކެިތ ތިބިާތ ތިބޭށެވެَشرِْيُك       =  ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 އެބައިމީހުންެގ ދެމެދު ަވކިކުަރއްވާހުށީމެވެ.       =  ެންތަްއ ބުނާނެެއވެ. َشرِْيُكއަދި އެމީހުްނގ 

     = .ެކަލޭމެން ނުވަމުެއވ          = .ިތިމަންބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންުކރާ ބަޔަުކކަމުގައ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑެއްެގ  މިސާލަކީ ިދރިއުޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ހަމަކަށަވަރުން (24) ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އުޑުން އެބާވަިއލެއްވި ފެންގަ

މިސާލެވެ. ދެން މީސްތަކުންނާއި  ސޫފިކައިހަާދ ގަްސގަާހގެއްސަށް އެފެްނ ވެިހ އެކުެވ )ގަސްަތއް ހެިދގަނެ( نـََعم
ނޑު ތަރޯތާޒާވެ ޒީނަތްތެރިވެ އަދި އެތާނެގ  ބިންގަ ވެރިންނަށް ދެން ެއގަސްގަާހގެހީެގ މޭވާެގ މައްަޗްށ أهل

ނޑުެގ ވަގުތެއްަގއި ނުވަތަ ދުާވލުގެ ަވގުތެއްގައި އެތަނަްށ  ކުޅަދާނަވެއްޖެކަމަށް ހީވެދެއެވެ. ދެން އެހިނދުން ރޭގަ
ނަީކ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅު )އެބަހީ: އެތަން ަހލާކުުކެރއްވުމުގެ އަުމރުފުޅު( އަތުވެދެެއވެ. ދެން އެތަ

ނޑެވި ގަސްތައް ވެރިފަިއވާ ތަނެއްކަުމގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތަން ހަދަިއލަމެވެ. އެތަްނ  ނޑުކެ ދަ
ނޑެއް ނެތް ތަނެއްފަދައެވެ.  ކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ އެތަނަކީ އިްއޔެ އެްއވެސްގަެހއް އަދި ދަ ކޮށް ވިސްނާބަޔަކަްށ ِفكر

ތިމަންރަސްކަލާނެގ ) ކަުމގެ( ތެރިކަމާިއ ެއއްކައުވަންތަقدرة ތަކާއި دليل نفصيلތައް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ حّجة
 ކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ. )އެހެނީ: ދުނިޔޭގެ ިދރިއުޅުންެވސް އެގަސްތަްއ ަހލާކުީވހާ ައވަހަށް ފަާނވެދެއެވެ.( 

ށެވެ. އަދި އެކަލާނެގ އަށެވެ. ސުވަުރގެއަَدارُالسَّالم)މީސްތަކުންނަށް( ޮގވާލަްއވަނީ الّلهسبحانهوتعالىއަދި  (25)
 އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނގެ ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގު ަދއްކަވައެވެ. 

)ދުނިޔޭގަިއ ރަނގަޅު ހެޮޔ   (26) ކުިރ( عمل  -ެތިރ މާްތމީހުންނަށް إحسان ސުވަުރެގ  –ދުވަހުްނ قيامة
ފުޅު ބެލުުމެގ وجهގެ الّلهއަކީ ސީދާ نعمةޑު ތައްެވސްވެެއވެ. އޭގެތެެރއިން އެންމެބޮنعمةހުއްޓެވެ. އަދި އޭގެއިުތރު 

 އެވެ. އަދި އެމީހުންެގ މޫނުތަކުގަިއ އެއްވެްސ ބަނަކަެމއް އަދި އެއްވެްސ ދެރަނިކަމެތިކަމެްއ ނުވާުހއްޓެވެ. نعمة
)ހުންނާނީ   ތަކުގެ އުފާެވރިކަމުެގ ތާޒާކަމެވެ.( އެމީހުްނ އެއީ ސުަވރުގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ. އަދި އެީމހުން نعمة

 ދެމިތިބޭނީވެސް ހަމައެތާނގަެއވެ. 
އެމީުހންނަށް  !އަދި ނުބައިކަންތައްތައް ކުރި މީސްތަކުން ދަންނަެއވެ (27) ދުވަހުން ހުންނަހުށީ އެމީުހްނ قيامة

އެކުިރ ނުބައިކަމާިއ އެއްފަދަ ޖަޒާެއވެ. އަިދ އެމީހުންެގ މޫުނތައް ނިވަިއވެގެންވާީނ ދެރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމުންނެވެ. 
އަދި  ްނ އެމީހުން ަސލާމަތްކޮށްދޭނެ ހަމައެކަކުވެްސ އެމީހުންނަކަށް ުނވާނެއެވެ. އެމީހުްނެގ عذابގެ ކޯފާއާއި الّله
ނޑެއްެގ ަބއެްއ އެމީހުްނގެ މޫނުތަްއ ނިަވއިކޮށްފާވާަކހަލަެއވެ. އެީމހުްނ އެީއ .ކަޅު؟ވެއް ކޮންފަދަހެްއޔެމޫނުތަ ރޭގަ

 ނަރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ. އެީމހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނަގއެވެ. 

އަދި ެއއެންމެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (28) ުކރައްވާުދވަހުްނ محشر ްނރަސްކަލާނެގ ުކރިމީހުންނަށް ތިމަشريك
 شريكކުރަްއވާހުށީމެވެ. ަކލޭމެންނާއި ކަލޭމެން )ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފިޔަަވއި އެަފރާތްތަކަށް އަޅުކަންުކރި( وحى

ންތައް ތިޔަތިބިާތ ތިބޭށެވެ. ދެްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއމީހުންނާއި  ނުުކާރ އެހެންމީހުންނާިއ ދެެމުދ شريك
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

ވަކިކުރަްއވާހުށީމެވެ. އަދި އެ  ތައް ންشريك ކުރިމީހުންނާއި ދިމާއަށް ބުނާނެެއވެ. ކަލޭމެްނ شريك
 ތިމަންބައިމީހުންނަށް އަޅުކަން ުކރި މީހުންކަމުަގއި ނުެވއެވެ.

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ.الّلهފަެހ            =  އަުހރެމެންނާއި ކަލޭމެންނާިއ ދެމެދުެގ

  ހެކިވެިރއަކުކަމުގައި.              =  ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންުކިރ އަޅުކަމުްނ

 ވެގެންެނވެ. އަުހރެމެންނަކަށް ެއއެއް ޭނނގެއެވެ. غافلއަހުރެމެން ވަނީ           =  އެހިނުދ

ކޮންމެ   .ވެްސހޯދާބަލާހަދާނެެއވެ.އަދި އެގޭެނއެވެ.އެއް نفس     =  ެއ އެއް އިްސކުރިކަމެްއ. نفس

 )ހެޔޮނުބައިގެެތރެއިން.(        =  ްއަށް ރައްދުެވވޭނެއެވެ.حضرةގެ الّلهއަދި އެމީހުނ      

  =  ެެވރިޔާއެވެ.حّقއެއީ އެމީހުން ގ     =  .ެއަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ެގއްލިދެއެވ      

    =  ންތައް.( إلهއެމީހުްނ ދޮގުހެިދހާތަކެތި. )ދޮގުްނ އަުޅކަންކުރެވުުނ    =  رسولالّله)ޭއ

 !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ    =  ެއެމީހުންުކރެްނ  ؟ވެކަލޭެމނަށް ރިޒުގުދެއްވަނީ ާކކުހެއްޔ (

 ( !މިހެންއައްސަވައިަބއްލަވާެށވެ       =  .ްއުޑާިއ ބިމުނ   = ނުވަަތ ކާކަށްެހއްޔެވެ؟ 

          = .ީއިވުމާިއ ފެނުންތަްއ މިލްުކެވގެންވަނ       =  އަިދ ދިރޭެއއްޗެިތ

 ނެރުއްވަނީ ކާުކހެއްެޔވެ؟     = .ްމަރުވެފަިއާވ ތަކެތީގެތެރެއިނ      =  ިއަދ

މަރުވެފައިާވ ތަކެިތ ނެރުްއވައި.      = .ްދިޭރތަކެތީގެތެރެއިނ         =  އަިދ

ُرކަންތައްތައް   ުކރަްއވަނީ ކާުކހެއްޔެވެ؟َتْدبِيـْ      =  ީالّلهފަހެ ނިކަންުހރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ. އެއ

   !ފަެހ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ =  އެވެ.     =  ފަހެ ކަލޭމެން ިބރުވެތިނުވާޭނހެއްޔެވެ؟

     = ެެއވެ. الّله( އެީއ !ފަެހ )ަކލޭމެންނޭވ       =  އެީއ ކަލޭމެްނެގ  އެވެ.حّقَرب 

        =  ފަެހ  =    ކުރާނީ ކޮންއެއްެޗއްހެްއޔެވެ؟قبولނުުކރުމަށްފަހު( قبول)حّق

 ކުރެވޭީނ މަގުފުރެދުެމވެ. قبولމަގުފުރެދުންމެނުވީ ނުވެެއވެ. ދެން         =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

(   ؟ވެކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެ  ފިޔަވައި( އެނުބރިދާންވީحّق    =  ްحّقއެފަދައިންނެވެ. )އެަބހީ: އެމީހުނ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 ފިޔަވައި މަގުުފރެދުމަށް އެނުބރިދިޔަފަދައިން(        =  ވީ.حّقފުޅު كلمةގެ َرّبކަލޭގެފާނުެގ  

        = ވީ މީސްތަކުންގެމައްޗަށް.فاسق        =   ހަމަކަށަވަރުން އެމީުހްނ

  ނުވެެއވެ. )އީމާންނުވާނެެއވެ.( إيمان  =  ޭއ( الّله   !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެرسول   

    = ؟ންެގ ތެރޭަގިއ ވޭެހއްޔެވެ.شريكަކލޭމެންެގ      =  ެއއްވެްސ މިސާެލއްނެތި އަަލްށ

 ތަކުްނ ހައްދަވާޭނ ފަރާެތއް. خلق    =  ުކރާނޭ.  إعادަތއް )ަމރުވުމަށްފަހު( ައލުން خلقދެްނ ެއ 

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ       =  އެްއވެސް މިާސލެއްނެތި الّله ަތއް ފަށައިގެްނ خلق

ހައްދަވައެވެ.      =  ެކުރަްއވާނެއެވެ. إعادަތކުން خلقދެން އެކަލާނގެ އ       = 

  ؟ފިޔަވައި( ކަލޭމެން އެނބުރިދާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެحّق)

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންނާިއ ދެމެދުގެ ހެކިެވރިއަކުކަުމގައި މެފަހެ ަކލޭމެންނާިއ އަުހރެ (29) ފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ الّله

 ވެގެންނެވެ. އަުހރެމެންނަކަށް ެއކަމެއް ނޭނެގއެވެ. غافلނަށް ުކރި އަޅުކަމުން އަުހރެމެންވަނީ ންކަލޭމެން އަުހރެމެ
އެހިނދުން ކޮންމެ  (30) އެއްެވސް އެ نفس އްހޯާދ ކުރި އެންމެހައި ކަްނކެެއއް ހެޔޮނުަބއިގެތެރެއިން نفس

އަްށ އެީމހުްނ حضرةެގ الّلهސަހަޯރވެރިާޔކަމުގައިާވ حّقއަދި އެމީހުންެގ ސާފުކުރާނެއެވެ. އަދިރަގަޅަްށ އެގޭނެެއވެ. 
  ރައްދުކުެރވޭނެއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ )ދުނިޔޭގައި( ދޮގުހަަދއިގެްނ އަޅުކަންކުިރ ހުިރހާތަކެތި އެމީހުންނަށް ެގއްލޭނެެއވެ.

مشركއުޑާިއ ބިމުްނ ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުދެއްވަީނ ކާކުޯތ އެ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسولالّله)އޭ  (31)
ނުވަަތ އިވުމާިއ ފެނުންތައް  !ން ކުރެން ައއްސަވައި ަބއްލަވާެށވެ ވެ ِمْلُك ވެގެްނވަނީ ކާކަށްޯތ خاّص

ރޭތަކެިތ، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން ަމރުވެފައިވާަތކެިތ ( އަދި ަމރުވެފައިވާތަކެތީން ދި !)އައްސަވައިަބލާށެވެ
ނެރުއްވަިއ އަދި ކަންަތއްތައް  )އޭެގ  !ކުރަްއވަނީ ކާކުޯތ އެީމހުން ކުރެްނ ނިކަން އަްއސަވައިބަްއލަވާށެވެتدبير

ޖަވާބުގައި( ނިކަންުހރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ. ެއއީ  ކަލޭމެން ަފެހ  !ވެއެވެ. ފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވެބަްއލަވާށެالّله
 ބިރުވެތިނުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ 

( މިކަންތައްތައް ިމހިންގަވާ ަފރާތަކީ ަކލޭމެންގެ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (32) َرب  ކަމުގަިއވާ حّق حّقެއވެ. الّله
ކުރާކަްށ އެހެްނ قبولުކރާނީ ކޮްނއެއްޗެްއހެއްެޔވެ؟ ދެން ހަމަ މަގުުފރެދުން މެނުވީ قبولނުކުރުމަށްފަހު ދެން قبول

 ފިޔަަވއި ަކލޭމެން އެނުބރިދާންވީ ޮކންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ حّقއެއްޗެއްނުެވއެވެ. ފަެހ 

)އެމީހުން  (33) ފިޔަވައި މަގުުފރެދުމުގެ ފަރާތަށް އެނބުިރގަތްަފދައިން( ހަމައެފަދައިން އެމީހުންގެ މަްއޗަްށ حّق
ފުޅަކީ ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ كلمةވެއްޖެއެވެ. އެ حّقފުޅު لمةكެގ رّبްނގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނުންގެ فاسقއެބަހީ 

 ފުޅުގައިާވގޮތެވެ.( أزَلىعلمނުވާނެއެވެ. )އެއީ އެކަލާނެގ إيمان

ްނގެ ތެރޭަގިއ شريك( ކަލޭމެންގެ !ންނޭވެمشرك)އޭ މިތިބަ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسولالّله)އޭ  (34)
އިސްވެދިޔަ ެއއްވެސް  އެއްނެިތ مثال ތަކުން އަލަށް ފަށައިގެން ހައްަދވާނޭ خلق އަކު އަިދ )އެތަެކިތ شريك

މަރުވުމަށްފަހު( ހަމަެއގޮތަށް ހައްަދވައި  ުކރައްވާޭނ إعاد އަކު ވޭހެްއޔެވެ؟ شريك އެއްވެސް الّله އެއްނެތި ހަަމ مثال
ފިޔަވަިއ حّقުކރައްވާނެެއވެ. إعادތަކުން خلقތަކުން ަހއްދަވައެވެ. ދެން އެަކލާނގެ އެ خلق އްޓަަވއިގެންއަލަށް ފަ

 ކަލޭމެން އެނބުރިދަީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ )ދާން ހެޔޮުނާވނެއެވެ.(
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ޭއ( الّله   !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول     =  ެަކލޭމެންގ ންތެރޭަގިއ شريك

  . ؟ވޭހެއްެޔވެ    = .ްތެދުމަގުދައްކާނޭ ެއއްވެްސ ފަރާތެއ        =   އަށް. حّق   

    =    !ވިދާޅުވާެށވެކަޭލގެފާނު  –ތެދުމަގުދަްއކަވަޭއ الّله   =   އަށް. حّق        

   =  އަޅެފަެހ  އަްށ ތެދުމަގުދައްަކާވ ފަރާތެްއހެްއޔެވެ؟ حّق      =  حّقވެވުްނ تبع

  ކަންބޮޑީ.     =  ނުވަަތ ތެދުމަގު ނުދެްއކެޭވ ފަރާތެއްހެއްެޔވެ؟        =  އެަފރާތަްށ

 ތެދުމަގު ލިބެވިގެންމެނުވީ.     =  ކަލޭމެނަށް ތިޔަތިބީ ކީއްވެފައިެހއްޔެވެ؟       

ކަލޭމެްނ ތިަޔ  =  ުކރަނީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟ حكم       =  ްتبعއެީމހުންގެ ގިނަމީހުނ

  ވާކަމުގަިއ ނުވެއެވެ.     =   .ީހަަމ )ހުސް( ހީައަކށްމެނުވ       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ހީކުރުމަކުން ފުއްދަެއއް ނުދޭނެއެވެ.       = ގެތެރެއިން އެްއވެސްކަމެއް.حّق       = 

 ަކލާނގެެއވެ. ވާދެނެވޮޑިގެން އީ تعانىالّلو ވަރުން ހަމަކަށަ      =  .ްއެމީހުންކުރާ ކަންތައްތައ 

       =  އަދި ިމ   ނުވެެއވެ.قرآن        =  تعالى ފިޔަަވިއ الّله
ްނާވ އެއްެޗކެވެ. ީމހަުކ ދޮގުހަަދއިގެްނ ކިާޔ حضرةެގ الّلهއަީކ ހަަމ قرآنދޮގުހެދޭއެއްެޗްއ ކަމުގައި. )އެބަހީ: ިމ 

 އެއްޗެއްނޫނެވެ.(    = ެ؟އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ            =  ެއއީ އޭގެުކރީ ާބވައިެލްއިވ

 ފޮތްތަކަށްވާ ތެދުުކރުމެކެވެ.     =  ްއަިދ ފޮތ   ކޮށްދެްއވުމެކެވެ. تفصيلކޮށްދެއްާވ بيان

    = )ީއެކަްނކަމާމެދަކު ޝައްެކއްނެތެވެ. )ނުވަތަ ަޝއްކެއްނެތި ެއއ        = عالم

ތަކުގެ ވެރި  ގެ رّب   ންވާ ފޮތެކެވެ. حضرة   =  ނުވަތަ އެމީހުން ބުނަނީހެއްެޔވެ؟   = 

 !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ =    އްދެވީއެވެ.ހެ قرآنއެކަލޭގެފާުނ އަމިްއލަފުޅަށް ެއ         = 

  !)އެހެން ވެއްޖެއްޔާ( ފަެހ ަކލޭމެން އެފަދަ ޫސރަތެްއ ގެނެްސބަލާށެވެ   = ެ1އަިދ ކަލޭމެްނ ޮގވާށެވ 

      =  .ްއެހީވާން( ކަލޭމެނަށް ކުޅަދާނަވީހާ ަބަޔކަށ(     = ފިޔަަވއި. الّله    

     =  .ާކަލޭމެންނަީކ ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންޏ       = ެއެމީުހްނ  .؟އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ
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 ދޮގުކުރީެއވެ.          =  ެތިމާމެނަށް އެކަމެއްގ  ނުވާކަންަތއް.معلومات     

     =  ެނޭނގޭ. تفسيرނުލިބޭ. تَـْأِوْيلއަދި އެމީހުނަށް ޭއގ      = .ެއެފަދައިންނެވ    

      =  .ީމިމީހުންގެ ކުރީެގ މީހުންވެްސ ދޮގުުކރ       =  ވެގެންދިޔަީއ

  !ކޮންފަދައަކުންކަން ނިކަްނ ދެެކވަޑައިގަންނަވާށެވެ     =   يعنى:مشركއަނިޔާެވރިންެގ

  ންގެ ނިމުން. )ފަހުކޮޅު(

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)އޭ  (35) حّقންގެ ެތރޭަގއި شريكކަލޭމެްނގެ  !ންނަށް( ވިދާޅުާވށެވެمشرك( ަކލޭގެފާނު )އެ !އެވެرسولالّله

الّلهحّق !އެއްޭވހެއްޔެވެ؟ )ުނާވނެކަން ކަށަަވރެވެ.( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެشريكއަށް ތެދުމަގުދަްއކާނޭ އެއްވެްސ 
އަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ. އަޅެފަހެ އެަފރާތަކާިއ  ވުން تبع ކަންބޮޑީ حّق ދުމަގުދަްއކަާވ ފަރާަތާކ ަމގަށް ތެحّق

ހެއްޔެވެ؟ ނުވަަތ އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ތެދުމަުގ ލިބިގެންެމނުވީ ތެދުމަުގ ނުދެއްކެޭވ ފަރާތަާކ ެހއްޔެވެ؟ ފަެހ 
 ުކރަނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ حكمކަލޭމެނަށް ތިޔަތިބީ ކީއްވެފަިއހެއްޔެވެ؟ ަކލޭމެން ތިޔަ 

ގަިއ ީހއަކުްނ ُمَقاِبُلެގ حّقާވަކމުގައި ނުެވއެވެ. تبعީހއަކަށް މެުނވީ  އަދި އެމީހުްނކުެރ ގިނަމީހުްނ ހަމަ  (36)
 ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ. الّلهއެއްވެސްކަމެްއ ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ. އަދި އެީމހުން އެުކރާކަންަތއް ހަމަކަށަަވރުން 

ބާަވއިލަްއވާފައިާވ އެއްެޗއް ފިަޔވައި ީމހަކު ހަަދއިފައިވާ ޮދގެއްނޫނެވެ. )އެަބހީ: ިމ الّلهއަީކ قرآنއަދި މި  (37)
 ައީކ ހަަމ قرآن ެގ الّله ން އައިސްފަިއާވ އެަކލާނެގ ބަސްފުޅެވެ. ީމހަުކ ދޮގުހަަދއިގެްނ حضرة

. މި ؟ދައްކާވާހަަކއެއްނޫނެވެ.( އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ ައކީ އޭގެުކރީގައި قرآن ލެއްވި ފޮތްތައް ތެދުުކާރ ބާވައި الّله
ފޮތެކެވެ. އަދި  ތައް حكمބާވައިަލއްވާ الّله ޮކށް تفصيل ކޮށްދެއްވުމެކެވެ. އެކަންކަމާމެދު ެއއްވެްސ بيان

 ންވާ ފޮތެއްކަމާއިމެދަުކ އެއްެވސް ޝައްެކއްނެތެވެ. حضرةެގ َرّبތަކުެގވެިރ عالمޝައްކެއްނެތެވެ. އަިދ އެފޮތަކީ 

نسبةއަށް الّله)ދެްނ  އްދެީވ ކަުމގައެވެ.އެކަޭލގެފާނު އަިމއްލަފުަޅށް ހެقرآنބުނަނީެއވެ. ެއ އަދި އެމީހުްނ އެ (38)
أديب)އެހެންަކމަށްވަންޏާ ަކލޭމެނަީކ ހަަމ ބަހަްށ ކުޅަދާނަ  !ކުރަނީއެވެ.( ކަލޭގެފާުނ އެީމހުނަށް ވިދާޅުވާށެވެ

الّلهނަްށ އެީހވުމަށް ންއަދި ެއކަމުގަިއ ކަލޭމެ 1ގެނަސްަބލާށެވެއެްއ ނިކަން سورةންނެވެ.( ކަލޭމެްނ އެފަދަ އެންމެ 
 ނަށް ކުޅަދާނަވީހާބަަޔކަށް ޮގވައިބަލާެށވެ. ކަޭލމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏާެއވެ. ންފިޔަވައި ަކލޭމެ

. އެީމހުނަށް އޭެގ ؟ެހއްޔެވެ އެހެންނޫނެވެ. އަިދ ކިއެއް (39) وماتمعلދަބަުރ ނޭނޭގ އަިދ އެކަމުެގ خبر
މަ ނެތްކަމެއްވީމާ އެމީހުން ޮދގުކުރަނީެއވެ. އަދި އެމީހުނަްށ އޭގެފުރިހަ އެްއ تفسير އެއް ުނވިސްނެއެވެ. شرح

މިމީހުންގެ  ިމ يعنى: މީހުންެގ ުކރީގަިއ ވޭތިވެދިަޔ مّكة ތަކުގެމީހުންވެްސ ހަމައެފަދައިްނ އެމީހުންެގ أّمة ްނ رسول
ންެގ ކަންތަްއ ެވގެްނދިޔައީ ކޮންފަދަައކުންކަން އެމީހުންެގ ފަހުކޮުޅ ނިކަްނ مشركދޮގުކުރީެއވެ. ދެންފަެހ އަނިޔާެވިރ 

 !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  :ީއަދި އެމީހުންގެެތރޭގައި އެބަހ مشرك އެ  –ންގެތެޭރގައި مّكة އަށް. އީމާންާވ قرآن

މީހުންވެއެވެ. އެބަހީ: ހިތުްނ އަމިއްަލ  އަށް އެީއ ތެދެްއކަމުގައި نفس  ކުރެެއވެ.قبول       

   =  ަނުކުރާމީހުން ވެއެވެ. قبولއަްށވެސް ެއީއ ތެދެއްކަމުގަިއ نفسއަިދ އެމީހުންގެެތރޭަގއި އަމިްއލ     

  =  ެއަދި ަކލޭގެފާނުންގ  ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. َرّب      =  ްފާސިދުކުރާމީހުނ– 

  (ދޮގުކުރާމީހުން.)      =  .ާއަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު ދޮގުުކރިއްޔ   =  ަފެހ ކަޭލގެފާުނ

 !ވިދާޅުވާށެވެ     =  ެެވއެވެ.دينވެއެވެ. عملތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންަކލޭެގފާނުންގ    

=  ވެެއވެ. دينެވއެވެ. عملއަިދ ކަލޭމެންނަްށ ކަލޭމެންެގ      = .ެކަލޭމެންވަީނ ބަރީައވެގެންނެވ 

    =  ާން.عملތިމަންކަލޭގެފާނުންކުރ        = .ެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަރީއަވެގެންވެެއވ 

      =  ެކަލޭމެންގ  ން. ކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކުން. عمل  =  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

 ވެއެވެ.         = .ްކަޭލގެފާނުންގެ ބަސްުފޅު )ކަންފަތުން( އަހާީމހުނ       

  ؟ކަލޭގެފާުނ ފަެހ ބީރުބަޔަކަްށ އިްއވައިފާނުހެްއޔެވެ =         =  އެމީހުންނަކީ ުބއްިދ

 ނުކުރާބަޔަުކ ކަމުގަިއވާނަމަ.    = .ެއަިދ އެީމހުންގެެތރޭގައިެވއެވ      =  ކަޭލގެފާނަްށ

 ބަލާމީހުން.        =  .ެކަލޭގެފާނު ފަހެ އަނދިރިމީހުންނަށް މަގުދައްކަަވއިފާނުތޯއެވ   

        =  .ްއެމީހުންނަީކ ނުފެންނަބަޔަކުަކމުގައިވީނަމަވެސ   =  ހަަމކަށަވަރުްނ މާްތ

   .  الّله        = .ެހަމައެްއވެސްގޮތަުކން މީސްތަކުންނަްށ އަނިޔާެވރިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވ 

     =  .ްއަދި އެހެންނަމަވެސް މީސްތަކުނ        =  ެنفسއެމީހުން އެމީހުންގ

 ތަކަށް އަނިޔާެވރިވަނީެއވެ.       =  ކުަރއްވާނޭ ުދވަހު.محشرއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ 

       = .ެއެމީހުްނ ކޮންފަދަހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ )ުދނިޔޭގައި( ލަސްެވ ނުތިބޭަކހަލަެއވ        

  = .ީުދވާލެްއެގ ވަގުތުކޮޅެްއގައިމެނުވ         =  ެވަލިއ تعارفއެމީހުންެގ މެދުަގިއ ކުޑަކޮްށ

 އަހަިއލުމަށް. حال         = .ެހަމަކަށަަވރުން ދޮގުހެދިމީހުން ގެއްިލހަލާުކވެއްޖެެއވ    

  =  އާިއ ބައްދަުލވުމާއިމެދު. )الّله ާއއި ثواب  ޮދގުކުރުމާމެދު.(عذاب        =  އަިދ
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 ތެދުމަގުލިބުނު ބަޔަުކކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވިއެވެ.       =  އަިދ އެހެްނޏާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ކަލޭގެފާނަށް ދައްަކވާހުށީމެވެ.      =  ްތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށ ުކރެއްިވ وعد

 ( وعدބައެއްކަންތަްއ )ބައެްއ       =  ުނވަތަ )އޭގެުކރިން( ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާުނ

 މަރުގަންނަވާހުށީމެވެ.        =  ްދެން އެމީުހނ حضرةވުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނެގ رجوع

ދެން  =     އަށެވެ.    އެއީ ހެކިެވވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެއެވެ.الّله         = 

  އެމީހުންކުާރ ކަންތައްތަކުގެމަްއޗަށް.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(40)  ގެ مّكة ންގެތެޭރގައި އެ مشرك އެީއ قرآن ތެދުކަމުގަިއ ތިމާ އަމިއްލައަްށ حّق ކޮށް ތެދުުކރާމީހުްނ قبول

ވެއެވެ. )ދޮގުުކރަނީ ބޮޑާކަމާއި ދެކޮޅުވެިރކަމުންނެވެ.( އަދި ތިމާގެ އަމިއްލަ  އަށް ތެދުނުުކރާ މީހުްނވެއެވެ. نفس
)އެމީހާގެ  ކަމުން ދޮގުކުރަީނއެވެ.( އޭ جاهل الّله ކަލޭގެފާނުންގެ  1އެވެرسول އެޮދގުކުރާ މީހުްނގެ ކަންތައްތަްއ رّب

 ވެ. ދެނެވޮޑިގެންވެއެ
)އޭ   (41) الّله  1( އަދި އެީމހުން ކަޭލގެފާނު ޮދގުކުރަންާޏ ފަހެ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަޭލގެފާނުގެ  އޭ ެގ  –ެވއެވެ. عمل ވެއެވެ. ުނވަތަ جزاء ވެއެވެ. އަިދ ކަލޭމެނަްށ ِدين
ތިމަންކަޭލގެފާނުން ކުރާކަންތަކުްނ ކަލޭމެން ަބރީއަެވގެންވެެއވެ.  ެވއެވެ.دينވެއެވެ. ނުވަަތ جزاءގެ عملކަލޭމެންގެ 

 އަދި ކަލޭމެންުކރާ ކަންތަކުްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބަރީައވެގެންެވެއވެ. 
އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ އެބަހީ: ެއ  (42) ްނގެތެޭރގައި ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުާވ ބަސްފުުޅ مشرك

އަޑުއަހާމީހުންވެެއވެ. ކަލޭގެފާނު ފަހެ ވިސްނައި  ނުކުރެވޭބަޔަކަށް އިއްަވއިދީފާނުތޯއެވެ. )އަޑުއިވުަންސ ِفكر
 ވިސްނަން ނޭނގޭނަމަ ެއއިވޭ އަޑުގެ ފައިދާެއއް ނޯންނާނެއެވެ.( 

ބަލާމީހުންެވެއވެ. ކަލޭގެފާނަށް ފަެހ އަނދިރިބަަޔކަްށ  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ކަޭލގެފާނާދިމާއަށް (43)
 މަގުދެއްކެވިދާނެތޯއެވެ. 

  ނޑިްނ އެއްެޗްއ ދަންނައެވެ. މިދެއާޔަތުްނ ދޭ ުމރާދަީކ ކަންފަތަށް އިވުނަްސ އަދި ޮލލަްށ ފެނުނަސް ސިކު
 ކުރާނެކަެމވެ. ދެއްވާފައިުނވާނަމަ އެިއވުމުގެ އަދި ފެުނމުގެ ފައިދާއެްއ ނުتوفيقالّلهވިސްނުމުގެ 

އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ެއއްވެްސ ގޮތަކުްނ އެއްވެްސ މާނައެްއގަިއ މީސްތަކުންނަށް  (44) އަނިޔާެވރިވެޮވިޑ الّله
 ަތކަށް އަނިާޔވެރިވަީނއެވެ. نفسނުގަންނަވައެވެ. އަިދ އެހެންނަމަވެްސ މީސްތަކުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ 

محއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން  (45) ކުަރއްވާދުވަުހ )އެއްކުަރއްވާދުަވހު( އެމީހުންނަށް ހީާވީނ شر
ދުނިޔޭގައި އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް  ެވލުމަށްޓަކަިއ ހަމަ ުދވާުލ ހިނދުކޮޅެއްަގއި މެނުީވ އެމީހުްނ تعارف

)ދުނިޔޭގައި( ލަސްެވ ނުތިބޭކަމަށެވެ.ހަމަކަށަވަރުްނ  آخرةއެބަހީ ާއއި ބައްދަުލވުމާއިމެދު ދޮުގހެދިމީހުން الّله
 ގެއްިލ ަހލާކުވެއްޖެެއވެ. އަދި ތެދުަމގު ލިބުުނބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވިއެވެ. –ދޮގުކުރިމީހުން 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ  (46) ންނަށް مشرك ކުރަްއވާފަިއވާ ބަެއއް وعد ހަމަކަަށވަރުްނ )ކަޭލގެފާުނ عذاب
މެވެ. ުނވަތަ ޭއގެކުރީަގއި ކަލޭގެފާުނ މަުރގަންނަވާހުށީމެވެ. ދެންފަެހ އަވަހާަރވުމުގެުކރިން( ކަލޭގެފާނަްށ ދައްަކވާހުށީ

އެ އެންމެން އެނބުިރ  ވުްނވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ رجوع الّلهއަށެވެ. އަދި އެމީހުން އެކުރާ ކަންކަމަށް حضرة
 ހެކިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ.



                      
 

6 7 9   

ާމނަ  ގެ يونسسورة  

 

ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ެއަކުވެއެވެ.رسولއަކަށްވެސް أّمةއަދި ކޮންމ         =  ެދެންފަހ

އެމީހުންގެ  ާއ )رسول  ދުވަހުން( އެމީހުންގާތަށް ވަޑަިއގަތުމުން. قيامة       =  އެމީހުންގެމެދުގަިއ

 ނިޔާކުރެވެެއވެ.     =   އަށް.عدل        =  އަދި އެމީހުންނަށް އަނިާޔ

 ނުވެވޭނެއެވެ.     =  ެން ބުނެއެވެ.( مشركއަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ. )ެއބަހީ: އ        

  )ުކރާކަންތައް( އޮންނާނީ ކޮންިއރަކުންހެްއޔެވެ؟ وعدތިޔަ  =      =  ކަލޭމެން ތިޔަބުަނީނ

 ތެދެއްކަމުގައިވަންޏާ.   =  ޭއ( الّله    !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެެއވެرسول      = 

   އަށް ިމލްކުެވގެން ނުވެެއވެ.نفسއަހުރެންެގ    =  ިއެްއވިޔަސް.منفعގެްއލުމެއްވިޔަްސ އަދ  

      = ިއރާދަކުެރއްވި އެއްޗެއްމެުނވީ.الّله         =  ެއަކަށްވެްސ މުއްދަތެއްެވއެވެ. أّمةކޮންމ

  )ނިމުމުގެ ވަގުތެްއވެއެވެ.(      = ( ްއެމީުހންގެ މުއްދަތު ހަމަ ައއުމުނ   ޖެހުމުން.(َأَجُل

         = .ެފަހެ އެމީހުން )އެވަގުތަްށވުރެ( ހިނދުކޮޅެއްވެސް ފަސްނުވެއެވ        

 އަދި އެމީހުްނ )އެަވގުތަށްވުރެ( އަަވސްވެސް ުނވެއެވެ.  =        = ެޭއ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ(

( ކަލޭމެން !މިތިބަމީހުންނޭވެ    1ދީބަލާށެވެخبر     =   ެعذابކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގ

 އަތުވެއްޖެއްޔާ.        =  .ިނޑުގަިއ ނުވަތަ ދުވާލުގައ  ރޭގަ          =  ްއެއިނ– 

އެބަހީ: ެއ    ؟ން ައވަސްވުމަށް އެދޭނީ ކޮންއެްއޗެއްބާވަެއވެعذاب    =  ންގެ ީމހުން / مجرم

 ނުބައި ނުލަާފ ކުށްެވރިން.    =އެހިނުދހެއްޔެވެ؟        = ( އަތުވެއްެޖއްޔާ.  عذابެއ )  

  =  ްވަނީ.  إيمانއެތެދުކޮށް ކަލޭމެނ    =މިހާރުހެއްެޔވެ؟        =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 ކަލޭމެންވީމުއެވެ.        = .ިއެކަން އަަވސްވުމަށް އެދޭކަމުގައ     .ެދެން ބުނެވޭނެއެވ

  / އެންގޭނެއެވެ.  =  / ްއަނިާޔވެިރވީ މީހުްނނަށ  ންނަށް. مشرك       

  !ގެަރހަ ަކލޭމެން ލިބިގަންނާށެވެعذابދެމިހުންނަނިވި     =  ް؟އެބަލިބޭެހއްޔެވެ جزاءކަލޭމެންނަށ . 

        =  ިކަލޭމެންކުާރ ކަމުގަިއވ   ން މެނުވީ. عمل       =  ްއެމީހުނ– 
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 އަަހއެވެ.خبرކަޭލގެފާނުން ކިބައިްނ  –ން يعنى:مشرك      =  ަތެދުތޯެއވެ. ؟ހެއްެޔވެحّقއެީއ ހަމ / .

   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        = .ވިދާޅުވަމެވެ. ގަންދީرّبތިމަންކަލޭގެފާނު  އާއެކެެވ    

   =  ްނޑައެޅިގެނ އެއީ ހަމަކަ  ތެދެވެ. حّق    =  .ެއަދި ކަލޭމެން ނުވަމުއެވ   

 = .ިނުކުޅައްދައިލެވޭޭނ ބަޔަކުކަމުަގއ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ކޮންެމ  (47) ައކަށް أّمة ބޭކަަލކުވެެއވެ. ފަެހ އެމީހުންގެ رسول ާއ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ رسول

ވެރިގޮުތގަިއ ނިާޔކުރެވޭނެެއވެ. އަިދ އެީމހުންނަށް އަނިާޔ ނުވެވޭނެެއވެ. عدلވަޑައިގެންނެވުމުްނ އެމީހުންެގ މެދުަގއި 
)އެބަހީ:  ާއ ވަޑައިގެްނ ދީނަށް ގޮާވލެްއވުމަށްފަހު رسول ނުވިނަމަ ދެން އެމީހުންނަށް إيمان ފޮނުއްވަިއ عذاب

ނިންމަވަެއވެ. / ނުވަަތ  އެމީހުންެގ ކަންތައް  ދުަވހުްނ ކޮންެމ قيامة އެްއެގ ގާތަްށ ެއ أّمة رسولއެްއެގ أّمة
ބެްއލެވި حسابވަޑައިގެންނެވުމުން އެމީހުްނގެ މެދުގައި  بيانންެގ ފަރާތުން مفّسرދެއްވި ނިމެއެވެ. މިދެމާނަ جزاء

 (والّلهأعلمبالّصوابވެގެންވެެއވެ. 

އަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ. ތިަޔ ވިދާޅުާވ ދުވަެހއް/ ތިަޔ  (48) ކުރަްއވާ ދުަވހަކާިއ وعد ެއއް ެދއްވާީނ عذاب
 ަކލޭމެންނީ ތެދުވެރިންކަުމގައިވަްނޏާ ނިަކން ބުނެބަލާށެވެ.  ؟ކޮންއިރަކުންެހއްޔެވެ

އަށް ެގއްލުމެްއވިަޔްސ نفسލަ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ އަމިއް 1( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسولالّله)އޭ   (49)
އަދި  الّلهއެއްިވޔަސް ތިމަންަކލޭގެފާނަކަށް ިމލްކުެވގެން ނުވެއެވެ. އޭެގ ތެެރއިން ެއއްވެްސ ކަމެްއ منفع

އިރާދަކުެރއްިވ މިންވަރަކަްށ މެނުީވ ނުެވއެވެ. ކޮންެމ  އަކަށްވެްސ މުއްދަތެއްވެެއވެ. އެީމހުންެގ އެމުއްަދުތ أّمة
 ހަމަހަމަވުމުން ދެންހަމަ ކުޑަތަންކޮޅެއް ލަސްުނވެއެވެ. އަިދ ެއވަގުތުގެ ކުރިން ތަންކޮޅެްއ އަަވސްވެސް ުނވެއެވެ. 

)އޭ   (50) الّله އެަކލާނެގ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ1ެއެވެرسول ނޑު ނުވަތަ ދުعذاب ވާުލ ކަލޭމެނަށް ރޭގަ
  ؟ތެެރއިން ައވަސްވުމަްށ އެދޭނީ ކޮންެއއްޗެއްބާަވއެވެعذابން ެއ مجرمއަތުވެއްޖެއްާޔ ދެން 

އެ  (51) ތެދުކޮްށ އެއަްށ عذاب ވާންީވ ކަލޭމެންނަްށ ެއ إيمان އައުމުން ދެްނ އެހިނދުްނ ހެްއޔެެވ؟ عذاب
 . އައުްނ އަވަްސވުމަށް ެއދިފައެވެعذابހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންވަީނ އެ 

ދެން އެހިނދުން އަނިާޔވެރިންނަށް  (52) مشرك ންނަށް އެންގޭނެއެވެ. ދެމިހުންނަނިިވ يعنى: ެގަރަހ عذاب
ކަލޭމެން ލިިބގަންނާށެވެ. ކަލޭމެްނ )ދުނިޔޭގައި( ުކރާކަމުގަިއވީ ނުބަިއ ކަންތަކުެގ ސަބަބުން މެނުީވ ކަލޭމެންަންށ 

 ތިޔަލިބެނީ ޭއގެ ސަބަބުންނެވެ.( عذابނަށް ލިބޭކަމުގަިއ އެބަޭވހެއްެޔވެ؟ )އެަބހީ: ަކލޭމެعذاب

( އެމީހުން ކަލޭގެފާނުންނާިއ ުސވާލުކޮްށ އަހާނެއެވެ. ކަލޭގެފާުނ ތިޔަވިދާޅުާވ ކަންތަްއ 1ެއވެرسولالّله)ޭއ   (53)
އެއީ ހަމަ  )ެއއީ  ؟ތެދުތޯއެވެحّق ޖަާޒ ދެއްވާ، ިމއީ ހަމަ / ައއުމާިއ ހިސާބުބަްއލަވާ قيامة  ތެދުތޯއެވެ؟(حّق

ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އާއެކެވެ.   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ނޑައެޅިގެްނ رّب ގަންދެއްަވއި ވިދާޅުވަމެވެ. އެީއ ހަަމކަ
 ތެދެވެ. )އަިދ އެކަންކަްނ حّق ހިްނގަވާިއރަކުްނ އެަކާލނގެ ެއކަންކަްނ ކުެރއްވިޔަނުދީ( ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ الّله

 ބަޔަކުކަމުގައި ކަލޭމެން ުނވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ެކާފަރުވީ އަދި އަނިޔާެވރިވި ކޮންމ  ައކަށްވީނަމަ )ވާނޭނަމަ( نفس    

    = .ިބިމުގައިާވހާތަކެތ        = ( قيامةހަމަަކށަވަރުން އެއިްނ އޭާނ )ްދިނީހެެވ. فديةުދވަހުނ 

       = .ެއަދި އެމީހުން ހިތާމަ ވަންހަނާކުާރނެއެވ        =  ްعذابއެމީހުނ

 ދެކޭހިދުން       = .ެއަިދ އެމީހުްނެގ މެދުަގއި ނިޔާުކރެވޭނެެއވ      = އަށް. عدل 

        =  .ެއަދި އެމީހުންނަށް އަނިާޔނުވެވޭނެއެވ   = ެދަންނާށެވ!   = 

ހަމަކަށަވަރުން  އަްށވެއެވެ. )الّله  ވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.( ِمْلُك           =  އުޑުތަާކިއ

   !ދަންނާށެވެ =  ބިމުގައިވާހާތަކެތި.     =  ްހަމަކަށަަވރުނ حّقފުޅު އެީއ وعدެގ الّله

 އެވެ.      =  .ްއަިދ އެހެނެްއކަމަުކ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުނ     =  އެީމހުންނަކަްށ

  )އެގޮތެއް( ނޭނެގއެވެ.      = .ެެއކަލާނގެ )ތަކެތި( ދިރުްއވާ މަރުްއވައެވ   

       ިއަެށވެ. حضرةވުންވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެ رجوعއަދި ކަލޭމެން އެނބުރ       = 

  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ          =  ްއަުތވެއްޖެއެވެ.وعظنصيحةހަމަކަަށވަރުން ކަލޭމެންެގގާތަށ 

     =  ެން. حضرةެގ َرّبކަލޭމެންގ           = ( ާجاهلއަދި ހިތްތަކުގަިއވ

 އާއި / ަފރުވާާއއި. شفاءކަމުގެ ބައްޔަށްވާ(        =  ިއެކެވެ.رحمةއަދި ތެދުމަގަކާއ   

 = ންނަށްވާ.مؤمن   =  ( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسولالّله)ޭއ!           = 
ވަންތަކަމުންނާިއ فضلެގ الّلهއެްނމެހައި ހެޔޮކަމެއްވަނީ( އެހެނިހެްނ  ާއ ދެންވެސްوحى)ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްޭވ 

 ންނެވެ. رحمةއަދި އެަކލާނގެ        = ެަފހެ އޭެގސަބަބުން އެމީހުްނ އުފާުކރާހުށިކަމެވ!    

  =  :ީއެތަކެތި )އެބަހ دين  ( މާ ހެޮޔވެގެންވެެއވެ. وحىއާއި إسالم      =  އެމީހުްނ

 އެއެއްުކރާ ތަކެއްޗަްށވުރެ. )މުދާތަކަށްވުެރ(  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!     =  ކަލޭމެްނ

)ަކލޭމެން  ؟ހެއްޔެވެދެކެމު  ( 1ދީަބލާށެވެخبر      =   ކަލޭމެނަށްޓަަކއި ބާަވއިލެްއވި الّله

  ތަކެއްޗާއިމެދު.     =  .ްރިޒުގުގެތެރެއިނ       =  ކަލޭމެން އޭގެެތރެއިން ބަެއއްތަކެިތ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 ލައިފީމުއެވެ.      =  )ްއަމިްއލައަށ( ތަކެތިކަމުގަްއޔާ حرام  =   ތަކެިތކަމުގައި.حالل

    !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   =  )ަކލޭމެނަށް އިޒުނަދެްއީވ ހެއްެޔވެ؟ الّله)އެކަމަްށ     

    =  ަގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނ ދޮުގހަދަނީހެއްޔެވެ؟الّلهނުވަތ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ކާފަުރވެއްޖެ ކޮންމެ  (54) އަކަށް )އެ نفس އެްއ نفس ން ަސލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ عذاب ދޭން( فدية

ބިމުގައިވާހާތަކެިތ ލިިބގެންވީނަމަވެސް އެ  އެމީހުްނ ދެކޭހިނދު އެމީހުްނ އެތަކެތީްނ عذاب ދިނީހެވެ. އަިދ فدية
އެމީހުން ހިތާަމ ވަންހަނާކޮްށ ސިްއރުކުރާނެެއވެ. )އެީއ އެީމހުންގެ ދަށުަގއިވާ ެދރަމީހުންނަށް ނާންގާްނކަމަށެވެ.( 

ރުކަމުގަިއ މަިތހަށިނެގި މީހުންާނއި އެމީހުންނާިއ އެބަީހ ކާފަ  –އަދި އެީމހުންގެމެދުގަިއ   -ވީމީހުްނގެމެދުގަިއ تبع
ނޑައެޅި ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުންަނށް )އިތުރު( އެްއވެސް އަނިާޔއެއް ުނވެވޭނެެއވެ. عدل  ވެރިގޮުތގައި ިނޔާކަ

ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާަތކެތި  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ (55) ވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ملك އަށެވެ. الّله
)އެހެންވީިއރު ކާފަރުްނ   !ދޭެނ އެއްެޗއް އޭނާއަށްވާީނ ޮކންފަދަޔަކުންހެއްޔެވެ؟( އަިދ ދަންނާށެވެفدية وعدެގ الّله

ފުޅު އެީއ وعدދެއްވުމަށް އެކަލާނގެ ުކރައްވާަފއިާވ عذابފުޅެކެވެ. )އެބަހީ: ކާަފރުންނަށް حّقوعدފުޅު އެއީ ހަމަ 
 ެއވެ.( އަދި ެއކަމަކު އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަކަްށ އެގޮތެއް ނޭނެގއެވެ. حّقމަ ހަ

އެކަލާނގެ ަތކެތި ދިުރއްވާ ަމރުއްވަެއވެ. )ކާފަރުން ަމރުވުމަށްފަހު ައލުން ިދރުއްވާނީވެްސ ަހަމ  (56)
 އަށެވެ. حضرةވުްނވަނީ ހަަމ އެކަލާނެގ رجوعއެކަލާނގެެއވެ.( އަދި ކަލޭމެން އެނބުރި 

ން حضرةެގ رّبކަލޭމެންެގގާތަށް ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (57) އަތުވެއްޖެެއވެ. އަިދ وعظއާއި نصيحة
ހަމަކަށަވަރުްނ އަތުެވއްޖެއެވެ. رحمةްނނަށްވާ ތެދުމަގާއި مؤمنާއއި އަިދ شفاءކަމުެގ ބައްޔަްށވާ جاهلހިތްތަކުގައިާވ 
 ނެވެ. އެވެ. އަދި އިްސލާމްދީقرآنއެއީ ީކރިތި 

)އޭ  (58) الّله )ތިމަންަކޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول އާިއ ދެންވެްސ وحى
ފުޅުން ވާކަންކަމެވެ. ފަހެ ޭއގެސަބަބުން އެމީހުްނ رحمةވަންތަކަމާއި އެކަލާނެގ فضلގެ الّلهައކީ( نعمةއެންމެހައި 

އުފާކުރާ ހުށިކަމެވެ. އަދި އެަތކެތި )އެބަހީ:  دينާއިއ قرآن ( އެމީހުން އެޖަމާކުރާ މުދާތަކަށްުވެރ إسالم
 މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ. 

)އޭ މިތިބަ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (59) ( ރިޒުގުގެެތރެއިން !ންނޭވެمشرك تعالى މެނަްށ ކަލޭالّله
ދެއްވާތަކެއްޗާއިމެުދ ކަލޭމެްނ ނިކަން  حرامޭއެގތެރެއިން ަކލޭމެން )އަމިއްލައަށް( ބައެއްަތކެތި  !ދީބަލާެށވެخبر

އެގޮތަްށ އެހެްނ  !ކަުމގަިއ ހަދަނީެއވެ. ކަލޭގެފާުނ )އެމީހުނަށް( ވިދާޅުވާށެވެحاللކަމުގަިއ ހަދަިއ އަިދ ބަެއއްތަކެިތ 
 އަށް ދޮުގހަދަނީހެއްެޔވެ؟ الّلهމެނަށް ުހއްދަދެއްވީެހއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަލޭމެން ަކލޭالّلهބަދަލުކުރަްނ حكم

 ެމިބަޔަކު ބަެއއްތަކެތި  !ދަންނައެވ ކޮށް އަނެއްަބއިތަކެތި حرام أنفالކޮށްހެިދ ވާހަަކ حالل
ސޫރަތުގައިެވސްވެއެވެ. މިީއ ހަމަ  ންކުރިކަމެެކވެ. مشرك ންނޫނެއްކަމަކު مشرك ގެ الّله ބަަދލުކުރާީމހުންނަްށ حكم

 .والّلهأعلمސީދާވާެނއެވެ. وعيدމިއާޔަތުގައި ިމވާ 
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = .ެއަދި އުފައްަދއިގަްނނަމީހުން އެހީުކރަނީ ިކހިނެއްބާވަެއވ     

   =   ގެ މަްއޗަށް ދޮގު.الّله       =     ުދވަހުން.قيامة      = 

ހަމަކަށަވަރުން   އީ އޯގާވަންތަކަުމގެ ވެރިަކލާނގެެއވެ.الّله     = .ްމީސްތަކުންގެ މައްޗަށ     

  = .ްއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުނ       =  ްނުުކރެއެވެ. شكرއެމީހުނ 

         =  ( ކަލޭގެފާުނ އެއްވެސްކަމެްއގަިއ ނުވެއެވެ.!ެއވެرسولالّله)ޭއ           

  =  ުްނ ކިޔަާވވިދާޅުވިއްާޔ އެވިާދޅުވިއެއްޗެއް. قرآنއަިދ ަކލޭގެފާނ         =  ައިދ

ކަލޭމެން އެއްެވސް    އެއް ނުކުެރއެވެ.عمل       =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންެގ

  ވެވޮޑިގެންެވއެވެ. حاضرހެކިވެވޮޑިގެން الّلهމައްޗަށް ހެކިެވވޮޑިގެންވާ މެނުވީ. އެއިންކޮންމެކަމެއްުކރާިއރުެވސް 

    =  .ުކަލޭމެން އެކަމަކަށް ވަދެގަންނަހިނދ         =  َرّبއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ

އަށް   ެވގެން ނުެވއެވެ. ނިވަިއވެގެންނުެވއެވެ.غائب     =   ެއއްގެ ަބރުމިނުގެ މިންަވރުވެްސ. َذرَّة

          =  .ްބިމުންވިޔަްސ އަިދ ނުވަތަ އުޑުންިވޔަސ        = 

  އަދި ޭއގެތެރެއިްނ ކިތަންެމ ކުޑަެއއްޗެއްކަމުަގއިވިޔަސް.   =  .ްއަިދ ބޮޑުއެއްެޗއްވިޔަސ    

    =     !ދަންނާށެވެ =   ވެގެންވާ ފޮތެްއގައިވާމެނުވީ.بيان    = 

ގެ الّلهހަމަކަށަވަރުްނ     ްނ َوِلى      = .ެއެމީހުންގެ މައްޗަްށ ެއއްވެްސ ބިރެއްނެެތވ    

    =  .ެއަދި ހިތާމަކުރާނެބަޔަކުކަމުަގއި އެމީުހން ނުވެއެވ     =  އެމީހުންަނީކ

 ވީ މީހުންނެވެ. إيمان      =  ިވެރިވާމީހުްނ تقوىއަދި އެމީހުން ބިރުވެތިވާީމހުންކަމުގަިއވ

 ކަމުގައިވި.       =  .ެއުފާެވރިކަންުހރީ އެީމހުްނނަށެވ            = 

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގަްއޔާއި އަދި    ގަިއވެސް.آخرة        =  ެގ الّله ފުޅުތަކަކަްށ كلمة

 އެއްވެްސ ބަދަލުވުމެއްނެެތވެ.      =  .ީނޑައެޅިގެން އެއ  ކަ     =  ބޮޑުވެގެްނާވ

   ނަސީބެވެ.      =  ޭއ( الّله ( އެމީހުންގެަބހުން ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅުވިަޔ !އެވެرسول
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    !ނުދެއްވާށެވެ  =   ިހަމަކަށަަވރުން އެންމެހައ އެްއވަނީ عّزة  އަށެވެ.الّله   

  = .ެއެކަލާނގެ ެއއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮިޑގެންވާ ަކލާނގެެއވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އަދި (61) އަށް ދޮުގހަދައިގަތްމީހުން )الّله ކުރެްއވި ތަކެތި حالل ކޮށް، حرام ކުރެްއވިތަކެތި حرام ކޮށް( حالل
ހެދިމީހުން އެީމހުންނާމެދު  ުދވަހުްނ قيامة ކަންަތއްކުަރްއވާނެކަމާމެދު އެމީހުްނ ހީުކރަނީ ކޮންގޮތަކަށްބާވަެއވެ؟  الّله

އަވަސްނުުކރައްވާ( މީސްތަކުންނަށް ޯއގާވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. ައިދ عقوبةކުށަށް  އީ )އަޅުތަކުންގެالّلهހަމަކަށަވަރުން 
 ނުކުރެެއވެ. شكرއެކަމަކު އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުން 

އޭ  (61) الّله ކަޭލގެފާނު ކަމެްއގައިވިޔަސް، އަދި  !ެއވެرسول ތަންކޮޅެއް ކިަޔވާ ވިދާޅުވިޔަްސ އަިދ قرآن
ކަލޭމެންކުާރ އެްއވެސްކަމެއްުކރާިއރުވެްސ އެކަމެްއގައިވާިއރު ަކލޭމެންެގ މައްޗަްށ  ހެކިެވވޮޑިގެންުނާވ الّله

އެއްކަމެއްވެްސ ނުވެެއވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެކަމެއްކުާރއިރުެވްސ ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  ހެކިެވވޮޑިގެންވެެއވެ. އަިދ الّله
ެގ َرّبއެއްގެ ަބރުަދނުގެ އެއްެޗއްވިޔަސް އެއެއްެޗއް ކަޭލގެފާނުންގެ ذّرގައިވިޔަސް އަިދ ނުވަތަ އުޑުަގއިވިޔަސް ބިމު

ދެނެވޮޑިގަތުމުން ވަކިވެގެން ނުެވއެވެ. އެަކލާނގެއަށް ނިވައިވެގެން ނުެވއެވެ. އަދި އެެއއްޗަކީ ކިތަންެމ 
ޔާްނވެގެންާވ ފޮތެއްގަިއ ލިޔެިވގެންވާ މެުނވީ ުނވެއެވެ. )އެބަހީ: ކުޑައެއްޗަކަްސ އަިދ ބޮޑުއެއްޗަކަްސ ެއއެއްެޗއް ބަ

 ކޮންމެއެއްޗެއްވެްސ ިލޔެވިގެންެވއެވެ. 

ހަމަކަަށވަރުން  !ދަންނައެވެ (62) ެގ الّله ންގެމައްޗަްށ ބިެރއްނެތެވެ. އަދި އެީމހުންނަކީ ހިތާމަކުާރޭނ َوِلى 
 އެމީހުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންފަިއވާ ބައެެކވެ.( هاللّބަޔަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ. )އެހެނީ އެމީހުންނީ 

އެމީހުންނަކީ އެބަހީ:  (63) ެގ الّله  -ންނަީކ َوِلى  ވީީމހުްނނެވެ. އަިދ إيمان އަްށ ބިުރވެތިވާމީހުންނެވެ. الّله
 ެވރިވާމީހުންނެވެ. تقوىއެކަލާނގެއަްށ 

އެމީހުންނަށް ުހރީ ދުނިޔެާއއި  (64) އެވެ. ުއފާވެރިކަމެވެ. އަިދ ُبْشَرىގަިއވެސް آخرة ގެ الّله ފުޅުތަކަކަްށ كلمة
 -ބަދަލުވުމެއް ނުވެެއވެ. ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަކީ  އަކީ އެއީެއވެ. )އެބަހީ: ދުނިޔޭ كاميابى آخرةގައްޔާއި حياة

 ގައިވެސް އުފާވެިރކަމެވެ.( 

 !ން ަކލޭގެފާނު ހިތާމަވިޔަނުދެްއވާށެވެ ވާހަކަތަކު –ންެގ مشركއެ يعنى -( އެީމހުންގެ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (65)
ައށެވެ. ހުިރހާ ާބރެއްވަީނ އެަކލާނގެއަެށވެ. )އެމީހުްނެގ الّلهއެްއ މިލްކުެވވޮޑިގެންވަީނ عّزةހަމަކަށަވަރުްނ އެންމެހަިއ 

ކިބައިން ބަދަލު ހިއްަޕވަން އެދިވޮޑިގެންނެިވއިރަކުން ބަަދލުހިއްޕަވާެނއެވެ. އެމީހުނަށް  މީހަކުވެްސ ދޭނޭ نصر
 ނުވާނެއެވެ.( އެަކލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ެވެގެންވެެއވެ. خاّصވެ ملكއަށް الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  !ދަންނާށެވ       = 

 އުޑުތަކުގައިވާާހ ބަަޔކު.      =  .ިއަދި ބިުމގައިވާާހ ބަޔަާކއ     =  އެަވީނ تبعއަިދ

   ވާތަކެތި( تبعކޮންއެއްޗަކާިއހެއްެޔވެ؟ )އަދި ެއ     =.ްއެގޮވާމީހުނ      

  =  ފިޔަވައި الّله   =  ިއެކިއެކ   . ތަަކށްންشريك   =  ްއެމީހުނ ވާކަމުަގިއ تبع

   ނުވެއެވެ.  = .ީހީއަްށ މެނުވ     =  .ެައދި އެމީހުްނ ނުވެއެވ     = 

ހަމަހީކޮށް   ކުރާބަަޔކު ކަމުަގއިމެނުވީ.خيال   =  .ެހަމައެަކލާނގެެއވ      = 

ނޑުލެއްވީ.   ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ޭރގަ     =  )ިނޑުގަިއ ކަލޭމެްނ )ދުާވލުެގ ަވރުބަލިކަންފިުލވައ ެއރޭގަ

  ހަމަޖެހި މައިތިިރވުމަށް.   =  ފެންނަތަނެއްކަމުގައި. އެއީއަދި ދުާވުލ      = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންތަުކގައިެވއެވެ.     ިނޑައެޅ  . دليلެވގެންާވ بيانކަ      = 

  ުކރާބަޔަކަށް.(فكرއަހާބަޔަކަށް. )ބަސްައހައި           =  .ެއެމީހުްނ ބުންޏެވ ދަރިަކަލުކ الّله

  ކުަރއްވައިފިެއވެ. إختيار     =  އެކަލާނގެ ހުްސ  ވަންތަެއވެ. طاهر     =   އެަކލާނެގީއ

 އަކުުނލައި( ފުދިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. خلق)އެއްވެސް          =  އުޑުތަކުގައިވާހާތަކެިތ

 ވެގެްނވެއެވެ.خاّصއެކަލާނގެއަްށ މިލްކުވެ         =  .ިއަދި ބިމުގަިއވާހާތަކެްއޗާއ    

    =  ްއެއް ނުވެއެވެ. دليلއެއް حّجةކަލޭމެން އަތަކު ެއއްވެސ    = ( ިمالئكةއެކަމާއިމެދުގައ

ންނަކީ   ެގ އަންހެންދަރިްނކަމުގަިއ ބުނުމުގެ( الّله        =  ކަލޭމެްނ  ެގ މައްޗަށް الّله

 ؟ބުނަނީހެއްޔެވެ.       =  .ިކަލޭމެނަްށ ޭނނގޭތަކެތ   =  ( ކަޭލގެފާުނ !އެވެرسولالّله)ޭއ

    !ވިދާޅުވާށެވެ      = .ްހަމަކަށަަވުރން އުފައްދަިއގަންނަމީހުނ        = 

   ގެ މައްޗަށް ދޮގު. الّله    =  .ެއެމީހުން ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވ         = 

 ދުނިޔޭގައިވާ އަރާމުކޮޅެކެވެ.          =  ްވުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ رجوعެދން އެމީހުނ
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  އަށެވެ.حضرة      =  .ެދެްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުނަށް ރަހަދައްާކހުށީމެވ       

 ގެ.عذابގަދަވެގެްނވާ  =        = .ްއެމީހުން ކާަފރުވާކަުމގައިވީކަުމގެ ސަބަބުނ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަށެވެ. الّله ހަމަ  ިމލްކުވެވޮޑިގެްނވަނީ  ބަޔަކު ބިމުގައިާވހާ  އުޑުތަކާއި  ހަމަކަށަވަރުން  !ދަންނާށެވެ ކަލޭމެން (66)

ހަަމހުސްހީައކަށްމެނުވީ އެީމހުްނ  ؟ވަީނ ޮކންއެއްޗަކާިއ ބާވައެވެ تبعންތަކަށް ޮގވާމީހުން ެއ شريكފިޔަަވއި الّلهއަދި 

 ށްާލ ބަޔަުކ ކަމުަގއިމެނުވީ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ. ެއއްކޮخيالވާކަމުގައިުނވެއެވެ. އަިދ ހަަމ تبع

ނޑުލެއްީވ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. ެއީއ )ުދވާލުެގ މަސައްކަުތެގ ވަރުަބލިކަްނ ފިލުަވއި(  (67) ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ޭރގަ

ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ  ތަކަްށ ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށްޓަަކއެވެ. އަިދ ދުާވުލ އެީއ ައލިކޮށްޭދ އެއްެޗއްކަމުގަިއ نفس

ނޑައެިޅ فكرލެއްވީވެްސ ހަމަ ެއކަލާނގެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަުކގަިއވެސް ބަސްއަހާ )އަދި  ކުރާ( ަބޔަކަށް ކަ

 ތަްއވާކަން ކަަށވަރެވެ. دليلވެގެްނވާ بيان

يعއަދި އެީމހުން  (68) مشرك  ެނއެވެ.ން ބުنى: وتعالى سبحانه ދަރިަކލަުކ الّله ުކރައްަވއިފިއެވެ. )އެފަަދ إختيار

ކަންތަކުން( އެަކލާނގެ ހުސް  ވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ. އެކަލާނގެ ެއއީ އެއްވެްސ طاهر ައކާއި ުނލަިއ مخلوق

ފުދިވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާތަކެިތ  ގެންވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ. )އެަކލާނެގ ވޮޑިވެِمْلُك

އެއްވެސް ދަިރކަލަކަށް ބޭނުންެވވޮޑިގެން ނުވެއެވެ.( އެހެން ކަލޭމެން ބުނުމުގެ )އެބަހީ:  އަށް ަދރިކަލަުކެވޭޔ الّله

ބުނުމުގެ( ެއއްވެްސ  އެްއ حّجة އެްއ ކަލޭމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ. ަކލޭމެން ަފހެ دليل  އާއިމެުދ ކަލޭމެަނށް الّله

 ނޭނގޭތަކެތި  ބުނަނީެހއްޔެވެ؟  

)އޭ  (69) الّله ހަމަކަށަަވުރން  1( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول ެގ މައްޗަްށ ދޮގުހަދަިއގަންނަމީހުްނ الّله

 ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވެ. 

އެމީހުން ދުނިޔޭގަިއ އެތިބެނީ ދާދި ކުޑަކުޑަ ައރާމުކޮޅެއްގަެއވެ. ދެން އެމީހުން އެނުބރި  (71) ވުންަވީނ رجوع

ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  އަެށވެ. ދެްނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުނަްށ ގަދަެވގެންާވ حضرة ގެރަަހ عذاب

 ދައްކާހުށީމެވެ. އެީއ އެމީހުްނ )ދުނިޔޭގައި( ކާފަުރވާކަމުގަިއވީަކމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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ާމނަ  ގެ يونسسورة  

 

ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ޭއ(  !( އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ކިަޔވާވިދާޅުވެދެއްވާެށވެ.!އެވެرسولالّله     = 

   . خبر( ެގ عليهالّسالم)نُوُح   =  އަށް ވިދާޅުވިހިނދު. قومއެކަޭލގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންެގ 

     ޭއ ައހުރެންެގ އެވެ. )قوم   ( !ގެމީހުންނޭވެقوم      =  ކަލޭމެންެގ މަްއޗަްށ

 ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ.   =   ެކަލޭމެންގެމެދުަގއި( ތިމަންަކލޭގެފާނުންގ(  . مقام      = 

އަދި އަުހރެން   ގެ އާޔަތްތަްއ ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި. الّله       =  ެފަހ ގެ الّله އަްށ حضرة

 ކޮށްފީމެވެ. وكيلއަހުރެްނ       = ެ( 1ކުރާެށވެَعُزْم) !ފަެހ ަކލޭެމން ކަލޭމެންެގ ކަންަތއް ޖަމާުކރާށެވ 

    =  ( !ންތަކާިއ )ބަިއވެރިްނތަކަށް ޮގވާށެވެشريكއަިދ ަކލޭމެންެގ         =  ދެްނ

  ކަލޭމެންެގ ކަންތައްނުާވހުށިކަމެވެ.   =  )ްަކލޭމެންގެ ަމއްޗަްށ އޮޅިގެްނ )ނުސާފުވެގެނ   

       = ެދެްނ ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އެކަްނ )އެބަީހ ަކލޭމެން ރޭިވ ޭރވުން( ކަލޭމެްނ ނިންމާށެވ!   

     = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ ަތންވަޅުނުދޭށެވ!       =  ފަެހ ަކލޭމެްނ

)ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ   ވުމުން( އެނުބރި ުފރަގަސްދީފިްއޔާ. تبع       ފަެހ ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެްނ

  ކިބައިން ނޭދެމެވެ. )ސުާވލުނުކުރަެމވެ.(    = .ްއެއްވެްސ އުޖޫަރއަކަށ     = 

  ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫަރ ނުެވއެވެ.        ެގ الّله  ންމެނުވީ. حضرة  =  އަިދ

  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަުމރުވެިވގެންވަނީ.     = .ެތިމަންކަލޭގެފާނު ވުމަށެވ      = 

 މުސްލިމުންގެތެރެއިން )ކިޔަމަންތެރިންގެެތރެއިން(     =  .ެފަހެ އެީމހުން އެަކލޭގެފާނު ދޮގުކޮށްިފއެވ 

     = .ެފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއކަލޭގެފާުނ ސަާލމަތްކުރެއްވީމެވ    =  އެކަލޭގެފާނުންެގ

 އަރިހުަގއިވާ މީހުންނާއި.      =  .ިނަވުގައ         =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 އެމީހުން ލެްއވީ. )އެބަހީ: އެނަވުަގއި ތިބި މީހުްނލެއްވީ( ބިމުގައި ދެންފަހަށް ތިބޭމީހުންކަުމގައި.     

     =  ެއަދި ދޮގުުކރިމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގ  ކުރެއްވީމެވެ.َغَرق      =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 އާޔަތްތައް.       = .ެވީިކހިނެއްކަްނ ނިކަްނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވ!          = 

  އިންޒާރުކުރެވުުނ މީހުންެގ ނިމުން. އެމީހުންގެަފހުކޮޅު.        =  ދެްނ އެަކލޭގެފާނަށްަފުހ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 =   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުްއވީމެވެ.  ބޭކަލުން.  َرُسوُل      =  ެއެބޭކަލުންގ  އަށް.قوم

          =  ާދެން އެބޭކަލުން ބަޔާންެވެގންވ އާިއ معجزة އާއިގެްނ އެމީހުންެގގާތަްށ دليل

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.      = .ެފަެހ އެމީހުްނ ނުިވއެވ            =   އެެއއްޗެްއ

އެމީހުން ދޮގުކުިރ އެއްޗަްށ   ވީބަޔަުކކަމުގައި. إيمان      =  .ްމީގެ ކުރިނ        = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ސިްއކަޖައްސަވަީނ އެފަދައިންނެވެ.         = 

  ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންެގ ހިތްތަުކގެ މަތީގައި. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެީއ  !ެގ ވާަހކަ ިކޔަވާވިދާޅުވެދެްއވާށެވެنوحعليهالّسالمންނަްށ مشرك( ކަޭލގެފާނު ެއ !އެވެرسولالّله)އޭ  (71)

އެކަލޭގެފާނުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ގެީމހުންނަށް ވިދާުޅވިހިނދުންނެވެ. )ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.( ޭއ قوم
އާއި ަދރަޖަ އަދި ަކލޭމެނަްށ مقام)ކަލޭމެްނގެމެދުގައި( ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !ގެމީހުންނޭވެقومތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 

ތިމަންކަލޭގެފާނު  އް ކިޔަވަިއވިދާޅުވެދެއްާވ ހަނދާންކޮށްދެއްވުމާިއ މިކަންކަން ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ެގ ާއޔަތްތަالّله
ބޮޑުކަމަކަށް ވެއްޖެއްޔާ، ދެްނ އެކަމާހެިދ ކަލޭމެން ތިަމންކަލޭގެފާނު  ކުރުމަްށ ނުވަތަ ރަށުންބޭރުކޮްށ قتل

ާއއިއެވެ. ދެްނ އަިދ ކަލޭމެންުކރާްނ هاللّުކރީ ހަަމއެކަނި وكيلކޮށްފިއްޔާ( ތިމަންކަލޭގެފާުނ މި قصدފައްސައިލުމަށް 
ެދްނ  !ކުރާކަމެއްުކރުމަށް ަތއްޔާރުކޮްށ އަިދ އެކަުމގަިއ އެީހވުމަށް ކަލޭމެންެގ ބަިއވެރިންތަކަށްެވސް ގޮވާހަދާށެވެقصد

ކަލޭމެންގެ ކަންތައް ަކލޭމެންގެމައްޗަށް އޮޅިގެން، ވާނުވާ ނޭނގޭގޮތަށް ނުހަދައި ރަނގަޅަށް ވިސްނައިތިބެެގްނ 
 !އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނަށް އެްއވެސް ތަންވަޅެއް ނުީދ ނިންމައިލާށެވެ !މަންކަލޭގެފާނު ަހލާކުކޮްށލާށެވެތި
ނުވެ( އެނބުިރ ފުަރަގސްދީފިއްޔާވެްސ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެްނެގ تبعފަހެ ަކލޭމެން )ތިމަންަކލޭގެފާނާިއ  (72)

ނޭދެމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޮތް ދަރުަމޔަކާ އުޫޖރައެއް  –ޓެކްހަކަށް  –ކިބައިން އެއްވެްސ އުޖޫަރއަކަށް  ެގ الّله
 ންމެނުވީ ނުވެއެވެ. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އަުމރުެވވިގެންވަނީ ތިމަންކަޭލގެފާނު ކިޔަމަންތެރީްނގެތެރެއިްނ حضرة

 ވުމަށެވެ. 
ދެންފަހެ އެމީހުްނ ެއކަލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްިފއެވެ. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާާނ ައިދ  (73)

ރެްއވީމެވެ. އަިދ އެމީހުްނ އެކަލޭގެފާނާިއއެުކ ނަވުގަިއ ތިބިމީހުްނ ަސލާމަތްކު ނަވުަގއިތިބިމީހުްނ އެީއ ެދްނ يعنى:
އޭގެފަހުްނ ދުނިޔޭގަިއ އުޅޭނެމީހުންކަމުަގއި ތިމަންަރސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ 

ނޑުގަިއ  ދޮގުކުރި މީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަ ނިމުން އެމީހުންެގ  ުކރެްއވީމެވެ. އިންޒާރުކުެރވުނު މީހުންގެ غرق
 )އެ  !ގެފަހުކޮޅު ވެގެންދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުންކަން ނިކަން ެދކެވަޑައިގަންނަވާށެވެحياة ގައި މުޅިދުނިޔޭެގ طوفان

 ންނެވެ.( ُمؤِمنُން މަުރވެގެން ދިަޔއީއެވެ. ާބކީތިބީ ހަމައެކަނި އެނައުކޮޅުގައިތިިބ مشركއެންމެހައި ކާަފރުންނާ 
ށްފަހު ކިަތއްމެ ދެން އެކަޭލގެފާނަ (74) ބޭކަލުންނެްއ ެއބޭބޭކަލުންގެ رسول އަށް قوم ކަމާއިގެްނ رسول

ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ. ަފހެ  ެވގެންާވ بيان އާިއ حّجة އާިއގެން އެޭބކަލުން އެބައިމީހުންެގގާތަްށ دليل
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަހެ އެފަދަމީހުން އޭެގކުރީ ދޮުގކުރިކަންތަކަށް  ަބޔަކުކަމުަގއި ނުވިއެެވ. ވީإيمان

 ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީގައި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ސިއްކަޖައްަސވަނީ އެފަަދއިންނެވެ.
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ާމނަ  ގެ يونسسورة  

 

ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = .ެދެން އެބޭކަލުންގެފަހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވ      = 

الّسالم)هارونއާއި موسى   ( عليهما        =  އާއި އޭާނގެ ِفْرَعوُن  ގެ ބޮޑުންެގގާތަށް. قوم

     =  .ްތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަާކއިގެނ      =  .ފަެހ އެމީހުްނ ބޮޑާވެއްޖެއެެވ

 ކިބުރުވެިރވެއްޖެެއވެ.          =  އަދި އެމީހުންީވ ންކަމުަގއެވެ. مجرم

 ފާފަވެރިންކަމުގައެވެ.         =  ދެން އެމީހުންގެގާތަްށ އައިހިނދު. )حّق دليلއާިއ معجزة

 އައިހިނދު(       ެން. حضرةތިމަންރަސްކަލާނގ    = .ެއެމީހުން ބުންޏެވ       

   =  ހަމަކަށަވަރުން މިީއ ެވގެންވާ بيان  އެކެވެ. سحر     =  الّسالم)موسى ( عليه

 ވިދާޅުވިއެވެ.      =  ްއާއިމެދު( ބުނަނީހެއްޔެވެ؟ حّقއަށް )حّقކަލޭމެނ       = 

ކަލޭމެންގާތަށް   އަިއހިނދުން. حّق     =  ީމިއ   އެްއހެއްޔެވެ؟  ِسْحرއެކެވެ. ނުވަތަ ِسْحر

      =  ިވެރިންނަށް ކާމިޔާުބ ނުވާހުއްޓެވެ. ِسْحُرއަދ    =   .ެއެމީހުން ބުންެޏވ 

      =  ވަޑައިގެންނެވީ އަުހރެމެން އަނުބރައިލުމަށްެހއްޔެވެ؟ ކަޭލގެފާނު  ައހުރެމެންގާތަްށ ތިަޔ 

       =.ްއަހުރެމެން ދުއްއެއްޗެތިނ       =  އެއެއްެޗއްގެމަތީގައި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ތިއްާބ

     =  ެވެއަިދ ަކލޭމެން ދެމީހުނަްށ އޮތުމަްށހެއްޔ ..          =  ބިމުަގއި ބޮޑުކަމާިއ

 ވެރިކަން.    =  .ެއަދި ައހުރެމެން ނުވަމުެއވ      =  ކަލޭމެން ދެމީހުންނަްށ

 އީމާންވާނޭބަޔަކުކަމުގައި. )ތެދުކުރާނޭ ބަަޔކުކަމުގައި(      = ިވިދާޅުވިއެވެ. فرعونއަދ.  = 

   !އަހުރެންގާތަްށ ގެންނާށެވެ     =  ްރަނގަޅަށ ދަންނަ ކޮންމެ سحر   ވެިރއެއް.سحر

        =  ެވެރިން އައިހިނުދން.سحرދެންފަހ       =  ( عليهالّسالم)موسى
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

 .އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ  = ެއެއްލާށެވެ !ކަލޭމެން އުކާެށވ(! )        =  ްކަލޭމެނ

 އުކާނެއެއްޗެއް.      =  .ްދެންފަހެ އެމީހުން އުިކހިނދުނ    =  الّسالم)موسى ( عليه

 ވިދާޅުވިއެވެ.          = ގެގޮތުްނ ަކލޭމެން އެގެނަިއ އެއްެޗއްވިްއޔާ )ުކރިކަމެއްިވއްޔާ( سحر 

      =  ކުރަްއވާހުއްެޓވެ.باطلެއއެއްޗެްއ الّلهتعالىހަމަކަަށވަރުްނ ނިކަންުހެރ       

 ނުކުރައްވަެއވެ. ُصْلَحރަނގަޅު ނުުކރައްަވއެވެ. / الّلهتعالىހަމަކަަށވަރުްނ  =      = فاسد

  . عملކުރާމީހުންެގ 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم)هاُرونއާިއ موسىއެބޭބޭކަލުންނަށްފަހު ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  (75) ( عليهما فرعونކަމާއިގެން رسول
معجزةއާއި އޭނާެގ ބޮޑުންގެގާތަްށ ފޮނުއްވީެމވެ. އެބޭަކލުްނ ވަަޑއިގެންނެީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަާކިއ 

ންކަމުގައެވެ. ފާފަެވިރްނ مجرمވެރިެވގެންފިއެވެ. އެމީހުންީވ ِكبرތަކާއިގެންނެވެ. ދެންފަހެ އެމީހުން ބޮޑާެވގެންފިއެވެ. 
 ކަމުގައެވެ. 

ދެންފަހެ އެމީހުްނގެގާތަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (76) ްނ حضرة الّسالمއަިއހިނދުން. )އެބަހީ: حّق عليه  موسى
އައިހިނދުްނ( حّجةއާިއ دليلމުގެ ގޮާވލެއްވުމެްއކަحّقްނވާ حضرةއެގޮވާަލއްާވ ގޮަވއިލެްއވުމަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

 ެއކެވެ. سحرއެމީހުން ބުންޏެވެ. ހަމަކަށަަވރުން މިީއ ބަޔާންވެގެްނވާ 

(77)  الّسالم)موسى ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެންގެގާތަށް  (عليه سحرައއިހިނދުން ކަލޭމެން ތިޔަބުނަނީ އެީއ حّق
 ވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެެއވެ. سحرންވެްސ يقينއެއްކަމަށްހެއްެޔވެ؟ )ެއހެންކަމަށްވަންޏާ( ހަމަ 

އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. )ޭއ  (78) ނު އަހުެރމެންގެގާތަށް ތިޔަވަޑައިގެންެނވީ އަުހރެމެންެގ ( ކަލޭގެފާ!އެވެ.موسى
ކާބަފައިން އެގޮތެްއގެމަތީގަިއ ވަނިކޮށް އަހުރެމެްނ ދުއްޮގތުން )އެކަންތަކުން( ައހުރެމެން އަނބުރުާވލައްވަްނ 

ާއިއ موسى. އަިދ ކަލޭމެްނ ދެމީހުންނަށް )އެބަހީ: ؟ހެއްޔެވެ؟ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން އަުހރެމެން ުހއްޓުވާންެހއްެޔވެ
 الّسالم عليهما މާއި ެވރިކަން އޮތުމަށްެހއްޔެވެ؟ ތިޔަދެީމހުންނަށް ދެމީހުނަށް( ބިންމަތީގަިއ ބޮޑުކަهارون ވާޭނ إيمان

 ބަޔަކުކަމުގައި އަުހރެމެން ނުވަމުެއވެ. 

 فرعون) ދެން !ވެރިން އަހުެރންގާތަށް ަކލޭމެން ގެންނާށެވެسحرދަންނަ ހުރިހާ سحرބުންޏެވެ. فرعونއަދި  (79)
 ވެރިން ގެނުވަިއ ޖަމާުކރުވައިފިެއވެ. ( سحرއަންގައިގެން އެާރއްޖޭގެ އެންެމހައި

ެގގޮތުން( ކަލޭމެްނ سحرއެމީހުްނނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. )موسىعليهالّسالمވެރިން އައިހިނދުން سحرދެންފަހެ  (81)
  !އަށް( އުކާށެވެميدانއުކާނޭ އެްއޗެއް ކަލޭމެން )

ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަކެތި ުއކައިިލހިނދުން  (81) الّسالم عليه ވިދާޅުވިއެވެ. موسى ގެގޮތުން ކަލޭެމްނ سحر
އްެޗއް )ުކރިހާކަމެއް( ހަމަކަށަަވރުން ނިކަންުހރެ އެ ގެނައިހާ  باطل  تعالى ކުރަްއވާހުއްެޓވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ الّله

 ނުކުރަްއވާހުއްެޓވެ. ުޞލްޙަالّلهتعالىކުރާމީހުންެގ ޢަމަލުفاسد
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ާމނަ  ގެ يونسسورة  

 

ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  އަިދ حّق  تعالى  ސާބިތުކުަރއްވަެއވެ. الّله    =  ެއެކަލާނގ ފުޅުތަކުން. كلمة

)އެކަލާނގެ   ފުޅަށް( أمر       = م َِ ން ނުރުހުނަސް )ފާފަވެރި ުއރެދުންތެރިްނ  رُلِْر

  ނުރުހުނަސް(      =  ެފަހ الّسالم)موسى   ( އަށް އީމާން ނުެވއެވެ.عليه      

    =  ން މަދުބަޔަކުމެނުވީ. )ހަމަދަރިކޮޅެއްމެނުވީ(قومއެކަލޭގެފާނުންެގ        

 އެއީ =  ގެފަރާތުްނ އޮްތ ބިެރއްގެމައްޗަށް. فرعون   =  ެއަިދ )ެއ އީމާންީވ( މީހުްނގ ްނެގ أشراف

  ކިބައިންނާއި.    =   ްއެމީހުނ  ވެިރކުރުވައިފާނެކަމަށް.فتنة     =  އަިދ

 . فرعونހަމަކަށަވަރުްނ         = .ެހަމަކަަށވަރުން އޭނާ ބިުމގަިއ ބޮޑާވެއްޖެއެވ      

    = .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ވަީނ ހަްއދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންގެތެރެއިންެނވ      

   =  ިގެ މީހުންނޭވެقومވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަުހެރންގެ  - موسىعليهالّسالمއަދ!         = 

ކަލޭމެން   އަށް އީމާންވާކަމުަގއިވަންޏާ. الّله      =  ްوكيلހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ަކލޭމެނ

  !ކުރާށެވެ      =  ކަލޭމެްނ  އަްށ ކިޔަމަންތެިރވާކަމުގަިއވަންޏާ. الّله     =  ފަެހ

 އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ.         =  ްއަށެވެ. الّلهކުރަނީ ހަމަ وكيلއަޅަމެނ         =  ޭއ

އަޅަމެންގެ    !އަޅަމެން ނުލައްވާންޭދވެ !ެއވެرّب          =  އަނިާޔވެރިީވ ެގ قوم

މީހުންނަށްވާ   އެއްކަމުަގއި. فتنة      =  ެައދި އިބަރަސްަކލާނގ ސަލާމަްތ ފުޅުން އަޅަމެން رحمة

   1ކުރައްވާންދޭވެ      =  ުގެފަރާތުން.قومކާަފރ              = 

 ކުެރއްވީމެވެ. وحى( ިމދެކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ عليهماالّسالمއާިއ )أخއާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ موسىއަދި 

      =  ެތިޔައިގެދެކަލުްނގ އަށް قوم   !ހަމަޖައްސަވާެށވެ !ކުރައްވާ ހިއްޕަވާށެވެإختيار  
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   =   ަގއި ގެތަކެްއ / )ނުވަަތ މިސްކިތްަތކެއް( مصر     =  އަިދ ަކލޭމެންެގ ގެތަްއ

  1ލާށެވެ   = ( ނުވަތަ ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް ވާގޮތަށްُمَقاِبُلއަށް قبلةއަށް )قبلة       =  އަިދ

  !ުކރާށެވެقائمކަލޭމެން ނަމާދު       =  1ދެއްވާެށވެخبرންނަށް އުފާެވރި مؤمنއަިދ   

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި  (82) تعالى އެަކލާނެގ الّله ފުޅުްނ )كلمة ފުޅުން( أمر ސާބިތުކުަރއްވައެވެ. حّق ން )ފާފަެވިރ مجرم

 އުރެދުންތެރިން( ުނރުހުނަސްެވސްމެއެވެ. 

ފަހެ  (83) الّسالم عليه އަށް ެއކަލޭގެފާނުންގެ موسى ން ަމދުބަޔަކުމެނުވީ )އެންމެ ދަރިކޮޅެއް މެނުީވ( قوم

އެކަލޭގެފާނަްށ  ނުވެެއވެ. ެއީއ إيمان އާިއ އަިދ ެއ فرعون ވީީމހުންެގ ބޮޑެތިމީހުންދެކެ ިބރުންނެވެ. ެއީއ إيمان

فرعونޮކށްފާނެކަމުގެ ބިރަްށވެސް ެމއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ فتنةީވކަން އެނގިއްޖެނަމަ( އެބޮޑެތިމީހުން إيمانއެމީހުން )
 ހަަމކަށަވަރުން ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުްނގެ ެތރެއިންނެވެ.  ވެިރވެއްޖެކަންކަަށވަރެވެ. އަދި އޭާނވީِكبرބިމުގައި ބޮޑާވެ 

(84)  الّسالم ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ އަުހރެންެގ  موسىعليه ަކލޭމެން  !ގެމީހުްނނެވެقوم އަްށ الّله ވެގެންވަްނާޏ إيمان

ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކަލޭމެްނ   ިރވެގެންވަްނޏާއެވެ.އަްށ ކިޔަމަންތެالّلهަކލޭމެން  !ކުރާެށވެوكيلފަހެ ކަ

އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެމެން  (85) ކޮށް ބަރޯސާުކރަނީ ހަމަ وكيل އަށެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ الّله  !ެއވެرّب

އަނިޔާވެިރވެގެންާވ މީސްތަކުންނަށް  فتنة)އެމީހުްނ އަޅަމެން  !އެްއކަމުގަިއ ައޅަމެން ނުލައްވާންދޭވެفتنة
 ( !ވެ ދޭަޭނުކުރަްއވާނإمتحان !ވެރިކުިރޔަނުދެއްވާށެވެ

 ެގކިބައިން އަަޅމެން ސަލާމަތްކުަރއްވާނދޭވެ. قومފުޅުން ކާަފރު رحمةއަދި އިބަރަްސކަލާނެގ  (86)

އަދި  (87)  ގެއާިއ އެަކލޭގެފާނުންموسى الّسالمއާއަްށ )أخ ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ عليهما ކުެރއްވީމެވެ. وحى

ތިޔައިގެދެކަލުްނ  ވަތަ މިްސކިތްތަެކއް ތިޔަދެަކލުންެގ ގަިއ ގެތަެކއް ނު مصر إختيارެގ މީހުންނަށްޓަކަިއ قوم
އަިދ އެގެތަްއ  !ަހއްދަވާށެވެ 1ކުރައްވާެށވެ !) އެއީ ިބރުވެިތވާވަޤުތު ނަާމުދ އަށްވާޮގތަށް ހައްދަވާެށވެقبلة

އަިދ ނަމާދު  ކުރެވޭގޮތަެށވެ.( އަިދ  !ކުަރއްވާށެވެقائم خبرންނަށް )ކިޔަމަންެތރިންނަށް( އުފާވެރިކަުމގެ مؤمن
 !ދެއްވާށެވެ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ިއަދ الّسالم)موسى ޭއ އަޅަމެންގެ  .( ދެްނނެވިއެވެعليه   !ެއވެ.رّب  

   =  އަށާއި އަދި އޭާނގެ ބޮޑުންނަށް ދެްއވައިފީމުއެެވ. قرعونހަމަކަަށވަރުްނ އިބަަރސްކަލާނެގ

       = .ްޒީނަތްތެރިކަމާިއ މުދާތައ         =  ަގއި.حياةދުނިޔޭެގ        

       =  ެއެއިން އެމީހުން އިބަރަސްކަލާނގެ މަގުބަންދުކޮށް މަގުފުަރއްދަނީއެވެ. !އެވެرّبއޭ އަޅަމެންގ 

      ެޭއ އަޅަމެންގ   !އެވެرّب          =  އެީމހުންގެ މުދާތަްއ ނެތިކުަރްއާވ

  !ވެދޭހަލާކުުކރައްވާނ          .ެއަދި އެމީހުންގެ ހިތްތައް ހަރުކަިށކުރަްއވާނދޭވ!      

 ފަހެ އެީމހުން އީމާްނ ނުވާނެއެވެ. =           =  ިعذابއެމީހުންނަްށ ވޭންދެނިވ

  ކުރެްއވިެއވެ.الّلهتعالىوحى =  ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން.          =  ހަމަކަށަވަރުްނ

ތިޔައިގެ ދެަކލުންގެ  އިޖާބަުކރެިވއްޖެއެވެ. دعاء    =  ފަހެ ތިަޔއިގެ ދެަކލުން ސީދާމަުގަގިއ

  !)ކިޔަމަންތެރިކަންމަތީ( ިތއްބަވާށެވެ    =  ްއަދި ތިޔަދެަކލުނ   !ެވ ވަޑައިނުގަންނަވާެށވެتبع

        = ްމީހުންގެ މަާގއި. )އެމީހުްނގެ ގޮާތއި( ނުދަންނަ ކަންަކމުގެ ޙަޤީޤަތ  

             =  ެނޑު ކަޑައްތުކޮްށ ެދވޭނޭގޮްތ بنىإسرائيلއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ މީހުްނ ކަ

 ހައްދަވައިދެްއވީމެވެ.      =  ކޮށް )ަފހަތުން( އަެއވެ. تبعއެމީހުންނަށް فرعونއަިދ      

 އަިދ އޭނާެގ ސިފައިންނާއި. =       =  ދެކޮޅުެވރިކަމާިއ ތެިރކަމުގެގޮުތްނ عداوة

 )އަނިޔާވެރިކަުމގެގޮތުންވެސް(         =  ާއޭނ ވާން ގާްތވެއްޖައުމަށްދާންދެން. غرق

 )އެހިނދު(      =  .ެއޭާނ ދެންނެވިއެވެ. އަުހރެްނ އީމާންވެއްޖައީެމވެ. ތެދުކޮށްފީމެވ      

ހަމަކަށަވަރުން  =    ައކުނުވާކަމަށް.إله               =  ބަނޫ އިސްރާއީުލ

އެފަރާތަކަށް   ވެގެންވާ ަކލާނގެމެނުވީ. إيمان       =   ީއަދި އަހުރެްނވަނ ްނެގ مسلم
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 ތެރެއިންނެވެ. ކިޔަމަންތެރިންގެެތރެއިންނެވެ.   =   މިހާރުހެއްޔެވެ؟ )އެަބހީ: ކަލޭ އީމާްނވާންީވ

 މިހާރުހެްއޔެވެ؟(         = ( ްުކރިން ަކލޭވަނީ އުރެދިފަެއވެ. عذابއަދި ހަމަކަށަަވރުނ )ެައއުމުގ

    = .ެކަލޭވީުމއެވ        = ކުރާމީހުންގެެތރެއިން. فاسد     = .ުފަހެ މިއަދ 

      =   ަނޑު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ސަލާމަތްކުރ  ހުށީެމވެ.އްވާަކލޭެގ ހަިށގަ  = 

 ކަލޭވުމަށްޓަކައި.        =   ްއަކަށް. عبرةކަލޭގެފަހުްނ ައންނަމީހުންނަށ     =  އަިދ

  ހަމަކަށަވަރުން ގިނަބަޔަކު.    =  .ްމީސްތަކުްނގެތެރެއިނ           = 

 ވެގެންާވކަންކަށަވަެރވެ. غافلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
قومއަާށއި އޭނާެގ فرعونއިބަަރސްކަލާނެގ  !އެވެرّبދެންނެވިެއވެ. ޭއ އަޅަމެންެގ  موسىعليهالّسالمއަދި  (88)

ގެބޮޑުންނަށް ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި   ެތރިކަމާއި ގިނަ މުާދ ދެއްވައިފީމުއެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ زينة އެމީހުްނ  !ެއވެرّب
އެމުދަލުން މީސްތަކުްނ އިަބރަސްކަލާނެގ ސީދާމަގުން ުދުރކޮށް ފުަރއްދައިހަދަނީެއވެ. ޭއ އަޅަމެންެގ   !އެވެرّب

އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތައް ަހރުކަށިުކރައްަވިއ  !.ކުަރއްވާނދޭވެއެމީހުންގެ މުދާތައް ނެތިުކރައްަވއި ހަާލކު
)އެީއ  !ގަދަކުރަްއވާނދޭވެ ކަމަްށ ދެން ުނހުޅުވޭނޭ ގޮތުންނެވެ.( ވޭންދެނިިވ إيمان ނުފެންނަނީސް ދެްނ عذاب

 އެމީހުން އީމާން ުނވާނެއެވެ. 

(89)  وحى دعاކުެރއްވިެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަިއގެދެކަލުންެގ الّله الّله ، އިޖާބަކުަރއްވައިފިެއވެ. ފަހެ ތިަޔިއެގ ء
މީހުންގެގޮތާިއ   ނުދަންނަ ންކަމުގެ ޙަޤީޤަތްކައަދި  1ދެކަލުން ސީދާމަގުގައި )ިކޔަމަންތެރިކަމާއިެއކު( ތިއްބަވާށެވެ

  !ެވވަޑައި ނުގަންނަވާެށވެتبعތިޔައިގެ ދެަކލުން  

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (91) إسرائيل ނޑު ކަޑައްތުުކރައްަވއި )ހުރަސްުކރެވޭނެގޮްތ بنى ީމހުން ކަ
ހައްދަވައިދެްއވީމެވެ.( ދެންފަެހ އެީމހުންގެފަހަތުްނ އެމީުހންނާއި  ކޮްށ تبع އާިއ އޭނާެގ ސިފައިްނ فرعون

ނޑުގެތެރޭަގިއ فرعونެތރިކަމުެގގޮތުން އައެވެ. ދެން ެއ عداوةދެކޮޅުވެރިކަމާިއ  އުމުްނ ވާްނ ގާތްާވހިސާބަްށ ދިغرقކަ
އޭނާ ދެންނެވިެއވެ.  إسرائيل ްނ އީމާްނވެގެްނ އެާވ ަކލާނގެ މެނުީވ ެއހެން بنى إيمانައކުނުވާކަމަްށ އަުހރެން إله

 ންެގ ެތރެއިންނެވެ. ކިޔަމަންެތރީންގެތެރެއިންެނވެ. مسلمވެއްޖައީމެވެ. ތެދުކޮށްފީމެވެ. އަިދ އަުހރެންވަނީ 

ކުެރއްވިެއވެ.( ަކލޭ އީމާންވާންީވ މިހާރުހެްއޔެވެ؟ އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލވަީނ الّلهوحى)އޭގެ ަޖވާބުގަިއ  (91)
 ްނގެ ތެެރއިންނެެވ. َفاسدމީގެކުރީގަިއ ުއރެދިފައެވެ. އަިދ ކަޭލވީ 

ނޑު ކަލޭގެ  މިއަދު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ފަހެ (92) ައކަށް ވުމަްށ عبرةއަކަްށ دليل ައންނަމީހުންނަށް ފަހުން  ހަިށގަ
ހުށީމެވެ. އަދި ހަަމކަށަވަރުން މީސްތަކުްނުކރެ ވަރަްށގިނަމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަްށ ްއވާތްކުރަސަލާމަ

 ވެގެންވެއެވެ.غافل
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ).ެއަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ޭބލުއްވީމެވެ.) ނުވަަތ ތަންދެއްވީމެވ      

 ބަނީއިސްާރއީުލ މީހުންނަށް.  =    =  ްތެދުވެިރ މަންޒިލްތަކެއ        =  ައިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ރިޒުގުދެއްވީެމވެ.    =  ުރަނގަޅ  ތަކެތީން. حالل  

   =  ްފަހެ އެމީހުނ  ުނވެއެވެ. إختالف         =  ްعلمއެމީހުންނަށ

  ލިބިއްޖައުމަށްދާންދެން.          = ޭرّبކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ ހަމަ އެވެ،( للا َرُسْولُ  )އ

 އެމީހުންގެ މެދުގަިއ ނިޔާުކރައްާވހުއްޓެވެ.      = ދުވަހުން. قيامة          

  ާވކަމުގައިވީ ކަންތަކާއިމެދު. إختالفއެކަމާއިމެދު އެމީހުންގެމެދުަގއި  =       =  ފަހެ ކަލޭގެާފުނ

 ޝައްކެއްގަިއވަންޏާ.      =  .ުަކލޭގެފާަނށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިަލއްވާތަެކއްޗާއިމެދ 

   = ެފަެހ ަކލޭގެފާުނ ސުާވލުކުަރއްވާށެވ!        =  .ިފޮތްކިަޔާވ މީހުންނާއ 

      =  .ީަކލޭގެފާނުންެގ ުކރ        =  حّقހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ

  އަތުވެއްޖެއެވެ.  =  ކަލޭގެފާނުންެގ ެގ رّب   ން. حضرة   =  ފަހެ ަކލޭގެފާުނ

  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ      =  .ްަޝއްކުކުރާމީހުްނގެ ެތރެއިނ    =  ައިދ

  !ކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ       = .ްދޮގުހެދިމީހުންގެެތރެއިނ     = الّله

 ގެ އާޔަތްތަކަށް.  =  .ެފަހެ ޭއރުން ކަލޭގެފާުނ ެވވަޑައިގެންފާނެއެވ        =  ގެއްިލ

   ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިން.      =  ްހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންގެމަްއޗަށ ވެއްެޖ حّق

 މީހުން.     =  ކަލޭގެފާނުންެގ ގެ( عذابގެ )رّب   ފުޅު. كلمة    =  އެމީުހްނ

  އެއް ނުވާނެއެވެ.إيمان      =  .ްއަދި އެމީހުން ކައިރިޔަށް ައއިނަމަވެސ     =  ެކޮންމ
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 އެއް. دليلކޮންމެ   -އާޔަތެއް      = .ްއެމީހުން ދެކެފުމަށްދާންދެނ       = 

   عذابވޭންދެނިވި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި ހަމަކަށަވަރުން  (93) إسرائيل މަންޒިލަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  –ން ތެދުވެރިެވގެންވާ ތަަނކަށް بنى

ބޭލުއްވީމެވެ. )އެއީ  ަކރަޔާިއ شام المقدس ކަމުގައިިވއެެވ.( އަދި ރަނގަޅު بيت ރިުޒގު ތިމަންރަްސކަލާނެގ حالل

يعنى:ުނވެއެވެ. )إختالفއަތުެވއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުން علمއެމީހުންނަށް ދެއްވީމެވެ. ދެންފަެހ އެމީހުންެގގާތަށް 
 إسرائيل ންގެ މެދުގައި بنى ގެފާނުން محّمد ވާނެކަމުގެ ކަމާއިެގން ފޮނުއްرسول އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ معلومات

ސިފަފުޅުތަކަށްދާންދެން އެމީހުންގެމެދުގަިއ  ެވގެންވެެއވެ. އެކަމާމެުދ އެމީހުންެގ މެދުަގިއ ދެބަސްވުެމްއ مشهور

 ވުމެއްނެތެވެ. ދެން އެމީހުންގާތަށް އެކަޭލގެފާނު ވަަޑއިގަތުމުން އެމީހުން ދެބަސްވެ إختالف والّلهވީެއވެ. إختالف
( ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެ أعلم قيامة ުދވަހުން އެީމހުންގެ މެދުގައި އެމީހުން އެކަމާމެދު ދެބަްސވެ ައިދ رّب

 ވާކަމުގަިއ ވީކަންަތކާމެދު ނިޔާުކރައްާވ ހުއްެޓވެ. إختالف

އޭ  (94) الّله ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާަނށް ބާވައިަލއްވާ  1އެވެرسول ލޭގެފާުނ އާއިމެދު ކަوحى

ޝައްކެއްގަިއވަންޏާ ފޮތްކިަޔވާމީހުންނާ އެަބހީ: ކަޭލގެފާނުންެގ ކުރިން ބާވަިއލެއްވުުނ ފޮތްކިޔަވާ  ންުކރެްނ يهودى

އެީއ  !ނިކަން އައްަސވައިބަްއލަވާށެވެ َساَلم ْبُن الّله ފަދަ ބޭކަލުންެނވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންެގ عبد ެގ رّب

 ން ކަލޭގެފާނަށް حضرة އަތުެވއްޖެއެވެ. )حّق ްނވެްސ ތިޔައީ يقيُن އެއްކަމުެގ رسول އަުތވެއްޖެއެވެ.( ަފެހ حّق

  !ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ

އަދި  (95) ަފހެ އޭރުން ގެއްިލ  !ގެ އާޔަތްތައް ޮދގުކުރިމީހުްނގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެالّله

 ލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން ަކލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންފާނެއެެވ. ހަ

عذابނުވަތަ  –ފުޅު كلمةެގ َلْعَنة) -ފުޅު كلمةގެ رّبހަމަކަށަވަރުްނ އެބައެްއގެމައްޗަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  (96)
 އެއް ުނވާނެއެވެ. إيمانވެއްޖެބަޔަުކ حّقފުޅު( كلمةގެ 

އަދި އެމީހުންގެގާތަށް ކޮންމެ  (97) ެއއް ކޮންމެ آية އެްއ އައިކަމަކު ވޭންދެިނވި معجزة އެމީހުންަންށ عذاب

ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން )އެމީހުން އީމާެނއް ނުވާނެެއވެ.( އަދި  ައއުމުން ދެންާވ އީމާނަކުން ަފއިާދ عذاب

 ނުކުރާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = ).ެއެއްވެސް ރަށެްއ ވީނަމައެވ    =  ިއެރަށެއްގެ ބަޔަުކ އީމާންވ    

     = .ިއެބަޔަކަށް އެއީމާންކަމުން ފައިދާެއއްކުރ       = މެނުވީ.قوم( ގެ عليهالّسالم)نـُْوُنُس 

     =  .ްއެމީހުްނ އީމާންވީހިނދުނ       =  ްَكْشُفތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ކިބައިނ

 ކުރެއްވީމެވެ. ދުރުުކރެއްވީެމވެ.     =  ެދެަރނިކަމެތިކަމުގ  . عذاب        = 

ދުނިޔޭގެ   ގައި.حياة   =  .ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ އަރާމުދެްއވީމެވ       

 މުއްދަތަކަށް.  =        =  ެއެދިވޮޑިގެންެނވިނަމަ.رّبއަިދ ކަލޭގެފާނުްނގ   =  ހަމަކަަށވަުރްނ

  އީމާންވެއްޖައީހެވެ.      = .ުބިމުގައިާވހާ ބަަޔކ       = .ިއެ އެންމެން އެުކގައ  

     =  ؟ކުުރވަނީތޯއެވެَمْجُبورއަޅެފަހެ ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަްށ .       

 =  ްން ކަމުގައި ވެއްޖައުމަށްދާންދެން.مؤمنއެމީހުނ        = ިއެއްވެސް ނަފުަސކަްށ އަދ

  އެކަށީގެން ނުެވއެވެ. )ކުޅަދާނަ ނުވެެއވެ.(    =  .ްއީމާންވުމަކަށ      = ެގ الّله

 އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ.    =  ެނުވަތަ ކޯާފލައްަވއެވެ. عذابއަދި އެކަލާނގ    

    =  .ްނުވިސްނާމީހުންގެމައްޗަށް / ބުއްދީގެ ބޭނުން ނުކުރާމީހުންގެ މައްޗަށ     = 

)ބަލާ  !ަކލޭމެން ނިކަްނ ބަލައިަބލާށެވެ 1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  ( !ުކރާށެވެفكر       

    = )ޯއުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާތަކެއްޗަށް. )ނުވަތަ ުއޑުތަކާއި ބިމުގައިވަނީ ކޮްނއެއްޗެއްތ     

   =  އަިދ ތަކާިއ دليل  ަތކުން ފައިާދއެްއ ނުުކރާނެއެވެ. عبرة  =   އަިދ رسولުކރާ إنذار

  ފަރާތުންނާއި.ބޭކަލުންގެ        =  .ްއީމާން ނުކުރާބަޔަކަށ      =  ަފެހ

އެމީހުން އެބަ  ކުޭރހެއްެޔވެ؟ )އެަބހީ: އެމީހުްނ إنتظار    ނުކުރެއެވެ.( إنتظار      = 

 އަށްމެނުވީ.( عذابތަކަްށ އަިއވަރުގެ ުދވަސްތަކަކަށްެމނުވީ. )އެވަރުެގ أّمةއިސްވެދިޔަ )ދޮުގވެރި(       

  މިމީހުންގެ ކުީރގެ. =      = ެ1ކުރާެށވެإنتظارކަލޭމެން  !ކަލޭގެފާނު ވިދާުޅވާށެވ       = 
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 ެއކުގަެއވެ.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުވަނީ ކަލޭމެނާ       =  ކުރާމީހުްނެގ إنتظار

  ތެރެއިންނެވެ.         =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ން ސަލާަމްތ رسول

  ކުރައްވަމެވެ.     =  .ިއަިދ އީމާންީވ ީމހުންނާއ      =  ްއެފަދައިނ       

 އެކެވެ.حّقތިމަންރަސްކަލާނގެ މައްޗަްށވާ  =      = ން ަސލާމަތްކުރެްއވުން.مؤمن  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(98) ( ގެ الّله يُونسއައުމަށްފަހު އީމާންވީ( ެއއްވެްސ ރަށެްއގެ ބަޔަކަށް އެމީހުންެގ އެ އީމާންކަމުން عذاب
ގެފާނުންގެ  ގެމީހުނަްށ މެނުީވ قوم އެްއ ނުުކރިެއވެ. އެމީހުްނ منفع يونس ގެފާނުންެގ يعنى:  –ގެީމހުން قوم

ދުރުުކރައްަވިއ عذابެދރަނިކަމެތިކަމުެގ ގައި حياةއީމާންވީހިނދުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެކިަބއިން ދުިނޔޭގެ 

 ކުެރއްވީމެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ كشف އަކަްށ އަރާމުެދއްވީމެވެ. ދުނިޭޔގަިއ ތިބުްނ مّدت

 މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ. 

)އޭ  (99) الّله ( އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول ން ެއކަްށ އެދިވޮޑިެގންނެވިނަމަ ބިންމަތީގައިާވ އެންމެرّب

އީމާންވެއްޖައީސްކަންކަށަަވރެވެ. ަކލޭގެފާނު ފަހެ މީސްތަކުްނ  ންކަމުގައިވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުންނަްށ مؤمن

 ؟ކުރައްވަިއ ގަދަހައްަދވަނީތޯއެވެ مجبور

އަދި އެްއވެސް  (111) ެއއް نفس ެގ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ )އެކަލާނެގ ނިޔާފުޅަށްމެނުވީ( الّله ވުމަީކ إيمان

އެްއ عبرةތަކަްށ ނުވިސްނާ އަިދ އެއިްނ دليلތަކާއި حّجةގެ الّلهއެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ. ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ. އަިދ 

 ަލއްވައެެވ. عذابނުކުރާބަޔަކަށް އެކަލާނގެ ކޯާފ ނުވަތަ حاصل

ކޮންކޮންއެްއޗެއްޯތ ނިކަްނ ކަލޭެމްނ އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވަީނ  !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسولالّله)އޭ  (111)

ބަލައި އެއިްނ  حاصل ކޮްށ عبرة އަިދ އީމާންނުވާބަޔަކަްށ  !ކޮށްބަލާެށވެفكر އާިއ دليل ްނ ފައިދާެއްއ عبرة

 ންެގ ފައިދާއެްއވެސް ނުކުރާނެއެވެ. رسولުކރައްާވ إنذارނުކުރާނެއެވެ. އަިދ 

އަދި އިސްވެދިަޔ  (112) ބޭކަލުްނ ދޮގުުކރި رسول عذابތަކަްށ އައިަކހަލަ ދުވަސްަތކަކަށްމެނުވީ )ެއވަުރގެ أّمة
އަކަށެވެ.( ަކލޭގެފާުނ عذابުކރަީނ އެފަަދ إنتظارކުޭރހެއްެޔވެ؟ އެބަހީ: މިީމހުން إنتظارއަކަށްމެނުވީ( މިީމހުން އެަބ 

 ުކރަނީއެވެ. رإنتظاތިމަންކަޭލގެފާނުވެސް ކަލޭމެންނާއިއެުކ  !ކުރާށެވެإنتظارަކލޭމެން  !ވިދާޅުވާށެވެ

ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (113) ން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ސަލާމަތްކުރަށްވަމެވެ. އަިދ رسول ންވެްސ مؤمن

 ެއކެވެ.حّقން ަސލާމަތްކުެރއްވުމަކީ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ާވ مؤمنސަލާމަތް ކުަރއްވަމެވެ. އަދި އެފަދައިްނ 
ެ
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسولالّله)ޭއ!        = .ެޭއ މީސްތަކުންނޭވ!      

   = .ާކަލޭމެން ޝައްކެއްަގއިވަންޏ       .ުތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ދީނާއިމެދ    =  ފަެހ

  ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަން ނުކުރާހުށީެމވެ.    =  .ްކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާތަކެްއޗަށ      

=   ފިޔަވައި. الّله    .ްއަދި އެހެންނަމަވެސ     =  ީالّلهތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރާހުށ
  އަށެވެ.     = .ާއެކަލާނގެ ަކލޭމެން މަުރަގންނަވ    =  أمرއަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ

  ވެވިގެންިވއެވެ.   = .ްތިމަންކަލޭގެފާނުވުމަށ        = ންގެތެރެއިން.مؤمن   

       = ެސީާދވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ !އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު ސީދާކުަރއްވާށެވ(!)  = 

 دين  އަށް. إسالم     އަށް ސީދާވެގެްނވާ توحيد   . حال  =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

   !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ       =    ންގެެތރެއިން. مشرك  =  އަިދ

 !ކަލޭގެފާުނ ނުގޮވާށެވެ    !ނުުކރައްވާެށވެ دعاء      =   ފިަޔވައި. الّله       = 

ކަލޭގެފާނަށް   ނުކުރާަތކެއްޗަށް. منفع    =  )އަިދ ކަލޭގެފާނަށް ގެއްލުންނުދެވޭ. )ތަކެއްޗަށާިއ  

   = .ާފަެހ ކަޭލގެފާނު އެހެްނ ހައްަދވައިފިއްޔ     = .ީފަހެ ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ަކލޭގެފާނުވަނ   

   =  .ެއަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވ        =  ިއަދ ަކލޭގެފާނަްށ الّله

  ޖައްސަވަންޏާ.    .ްދަިތ ކަމެއ      = .ެއެކަްނ ފިލުަވއިލާޭނ އެކަުކވެސް ުނވެއެވ  

    = .ީހަމަ އެަކލާނގެ މެނުވ         =  އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ެހޔޮކަމަަކްށ

   އިރާދަކުަރއްވަންޏާ.   =  ެފަެހ އެަކާލނގ ވަންތަކަން އަނުބރާ ރައްދުުކރާނެ މީހަުކ فضل

 ނުވެއެވެ.     = .ެއެަކލާނެގ އެކަެމއް ަޖއްަސވައެވ           =  އެކަލާނެގ

 އަޅުތަކުންކުރެ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް.   =   .ީއަދި އެކަލާނގެއ      

 ެލއްވުްނ ބޮޑުކަލާނގެެއވެ. رحمةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  =        =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 

  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ        =  ްއަތުވެއްޖެެއވެ.حّقހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށ      = 

  ން.حضرةގެ رّبކަލޭމެންގެ       =  .ާފަހެ ތެުދމަގު ލިބިގެންފިމީހ          =  
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 އަެށވެ. نفسފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީަހކު އެ ތެދުމަުގ ލިބިގަންނަނީ އެީމހާގެ އަމިްއލަ      =  ިއަދ

 ( !މަގުފުރެދިއްޖެމީހާ. )ދަންނައެވެ         =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހެއްެގ އެމަގުުފރެދުންވަީނ

  އެމީހެއްެގ މައްޗަށެވެ.          =  އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނީ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

  ގަދަހައްދަާވ ބޭކަެލއްނޫނެވެ.        =   އަިދ ަކލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްވޭތަކެްއޗަށް ަކލޭގެާފުނ

  !ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ    =  ެއަިދ ކެތްތެިރވެވަަޑއިގަންނަވާށެވ!       = حكم الّله
 ކުރައްވާންދެން. )ނިޔާުކރަްއވާންދެން.(        =  ްحكمއަދި ެއކަލާނެގއީ އެންމެެހޔޮކޮށ

  ކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 )އޭ (114) الّله ކަލޭމެން ިތމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ !އެވެ رسول އާއިމެދު ޝަްއކެއްެގ دين

މަތީގައިވަންޏާ )ެއއީ ޝައްުކވާންވީކަމެއްނޫނެވެ. ޝަްއުކވާންވީ ކަލޭމެންެގ  އަށެވެ.( ފަހެ ަކލޭމެްނ دين
ތިޔައަޅުކަންކުާރ ތަކެތި  الّله ފިޔަަވއި ިތޔައަޅުކަންކުާރތަކެއްޗަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ އަޅުކަން ނުުކރާހުށީމެެވ. يعنى:

)އެއީ އެއްެވސް  އެއްދެވޭ އަދި ގެއްލުމެްއވެސް ދެވޭ ަތކެއްޗެއްނޫނެވެ.( އަދި އެހެެނއްކަމަކު ތިމަންކަޭލގެފާުނ منفع
އަޅުކަންކުރާނީ  أمرެގއެވެ. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ އަށެވެ. ެއކަލާނެގއީ ަކލޭމެން މަުރަގންނަވާ ކަލާނالّله
 ންގެ ެތރެއިންވުމަެށވެ. مؤمنވެވިގެންވަީނ 

އަްށ އެނުބރިވަޑައިގެްނ إسالمدينކުަރއްވަީނ މިފަދައިންނެވެ.( އަދި ަކލޭެގފާނު ސީދާ أمر)އަދި ެއކަލާނެގ  (115)
އެ  މަީތ دين އަދި ެއއްގޮތަަކށްވެސް ަކލޭގެފާނު  !ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ قائم ންގެެތރެއިްނ ވެވަޑަިއ  مشرك

  !ނުގަންނަވާށެވެ 

އެްއ ނުޭދ ައދި ގެްއލުމެއްވެސްނުޭދ ތަކެްއޗަްށ ކަލޭގެފާުނ منفعފިޔަަވިއ ކަލޭގެފާނަްށ ެއއްވެްސ الّلهއަދި  (116)
ގޮާވ  ރުންެވްސ ފަެހ ަކލޭގެފާުނ އެހެްނ ހަަދއިފިނަމަ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިގަންަނވާނީ ހަމަކަށަވަ  !ނުކުަރއްވާށެވެ دعاء

 ންގެެތރެއިންނެވެ. مشركއަނިޔާވެރިންގެެތރެއިންނެވެ. 
އަދި  (117) تعالى ޖައްސަވަންާޏ އެަކލާނެގ ފިޔަވަިއ  –ނުވަަތ ެގއްުލމެއް  –ކަލޭގެފާނަްށ އުނދަުގލެްއ الّله

ުކރައްވަންާޏވެްސ އެކަން ފިލުވަިއލެވޭނޭ ހަމައެކަުކވެސް ނުވެެއވެ. އަދި އެަކާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ހެޔޮކަމަކަށް ިއރާދަ
އެކަން އަޔަނުދީ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްެލވޭނޭ ހަަމއެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ އަޅުތަކުންކުެރ އެކަލާނެގ 
އެދިވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ކަންކަން ޖައްަސވަެއވެ. )އުނދަގޫ ނުވަތަ ފަސޭހަޖަްއސަވައެވެ.( އަިދ 

 ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. رحمةސަާވ އެކަލާނގެީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއް
)އޭ  (118) الّله ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ !( ކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާެށވެ !އެވެ رسول ެގ رّب

 ން ކަލޭމެންގާތަށް حضرة އަތުވެއްެޖއެވެ. )އެއީ حّق ( !)ދަންނަެއވެ ގެ ފޮތެވެ.( ފަހެ ތެދުމަގު ލިބިގެންފިމީހާ الّله
އެތެދުމަގު އެއީ ހަމަ އޭނާގެ  އަށެވެ. ެއކަމުގެ ަފއިދާ އޮންނާނީ ހަމަ އޭނާގެ نفس އަެށވެ. އަިދ نفس
އޭނާގެ އެމަގުފުރެދުްނ އޮންނާނީ އޭނާެގ  !މަގުފުރެދިއްޖެމީހާވެްސ ދަންނައެވެ  އަށެވެ. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާީނ نفس

 ކަން ިއއްވަވާޭނ ބޭކަލެެކވެ.(رسولނޫނެވެ. )ތިމަންކަޭލެގފާނީ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަދަހެއްެދވޭނޭ ބޭަކލެއް
)އޭ  (119) الّلهއަދި  !ެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبعއަށް ަކލޭގެފާނު وحى( ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވޭ !ެއވެ رسولالّله

 ނގެީއ އެންމެރަނގަޅަްށ އެކަލާ !ކުރަްއވާންދެން އެަކލާނގެ ިނޔާކުރަްއވަންދެން ކެތްެތރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ حكم
 ކުރަްއވާ ނިޔާުކރައްާވ ަކލާނގެއެވެ.حكم
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uv 

 މާނެ  ގ ެ هـود ُسـورة
  (123)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ى ود ُس ورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ަމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ(  އެވެ.( الّله   = قرآنމިފޮތް. އެބަހީ: ިމ  .

 )ނުވަތަ މިއީ ފޮތެކެވެ.(       =  ްގަަދވެގެންވެެއވެ. حكمއެފޮތުގެ އާޔަތްތައ       = 

ދެން  ވެގެންެވއެވެ. تفصيل     ވެގެންެވއެވެ. بيان    =  ވަންަތ حكمة ުކރައްާވ خبر

  ންވާ. حضرةކަލެއްެގ     =  .ެކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށެވ    = އަްށ މެނުވީ.الّله  

        =  ތިމަންކަޭލގެފާނީ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެކަލާނެގ  ްނވާ.حضرة        = 

ބިރުވެރިކަުމގެ  ދެްއވާ އަދި އުފާވެިރކަމުގެ خبر    ދެްއވާ ޭބކަލަކީމެވެ.خبر   =   އަދި ކަލޭެމްނ

  ފާފަފުއްސެވުމަށް އެިދ ދެންނެވުމަްށ އެްނގެވުމަށެވެ.  =  އަށް. رّبަކލޭމެންެގ       =  ދެްނ

ކަލޭމެން އެަކލާނގެއަށް    1ވާށެވެتوبة          =  އޭރުން ެއކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދުނިޭޔގަިއ

 ރަނގަޅު ފަސޭހަކޮޅެއް ެދއްވާނެއެވެ.         = .ްނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވާ މުއްދަތަކަށ  ކަ   

 އަދި އެަކލާނގެ ދެްއވާނެތެވެ. =      = ( .ްކޮންމެހެޔޮކަމެްއގެ ެވރިއަކަށ ގެ الّله ުފުޅ وجه

އެދިގެންކުރިްއޔާ(    =  އޭާނގެ ަދރުމަޔާިއ   . ثواب       އަިދ ކަލޭމެްނ އެނބުިރ

  ފުރަގަސްދީފިއްޔާ.      =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.        =  ެބޮޑުވެގެންވާ ދުވަެހއްގ  އަށް. عذاب    

    =  ްގަެއވެ. حضرةގެ الّلهވާތަްނ ވަީނ ހަަމ رجوعަކލޭމެނ   =  .ެއަިދ އެަކލާނގ      

       =  .ެކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވ  = ެދަންނާށެވ!   = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ         =  އެީމހުންގެ މޭތަްއ އެމީހުން ލަނބަނީއެވެ. )މޫނުތިރިޮކްށ

 ގުދުވަނީއެވެ.(          =  .ްއެމީހުން އެކަލާނެގއަށް ނިވައިެވ ވަންހަނާވާނ  ެ1ދަންނާށެވ  
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ފޮތް  އެގާރ ވ ނަ 

         =  .ުއެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޭފާރންތަކުން ނިވަިއވާހިނދ    =  އެަކލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.     =  .ްއެމީހުން ސިްއރުކުރާކަންތައ       =   އަދި އެމީުހްނ

 ފާޅުކުރާކަންތަކާއި.     =  .ެހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގެީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވ   

    = .ްހިތްތަކުގެ ތެޭރގައިާވ ކަންތައްތަްއވެސ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
(1)   ިتعالىއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ މ އެވެ.  މިފޮތަކީ  މިއީ  )އެަބހީ: ިމ الّله

ކީރިތި  މިއީ( މިފޮތުގެ قرآن ތައް حكم އާއި أمر ނޑައެޅިގެންވާ ފޮތެކެވެ. ދެން نهى ގެގޮތުްނ ކަ عذابއާއި ثواب
ދެއްވުމުގެގޮތުްނ  ކުރެިވގެންވެެއވެ. މިފޮްތ ބާވަިއލެއްިވގެންވަނީ تفصيل ަތްއ ދެނެވޮޑިގެްނާވ خبرވަންތަ އަދި حكمة

 ންެނވެ. حضرةކަލާނގެ 

)އަދި  (2) وسّلم عليه الّله صّلى الّله  رسول ތުެގ ުކރެއްިވއެވެ.( )އެފޮحديث ތަްއ حكم ެވގެންވަީނ( تفصيل
ކަލޭމެން  ނޫްނ ފަރާތަކަްށ އަޅުކަން ނުުކރުމަށް އެންެގވުމަށެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނީ ެއކަލާނެގ الّله

 ން ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ފޮުނއްވިގެންާވ حضرة އެއްކަމާިއ އަދި َنِذْير އެްއކަންވެސް އެންގެވުމަށެވެ. )އެބަހީ: َبِشْير
ޔަމަންތެރިންނަށް ނުކި ހުރިކަމުެގ ބިުރވެިރ عذاب ދެްއވާ އަދި ކިޔަމަންތެރިންނަްށ ދަރުމަޔާިއ خبر ުހރިކަުމެގ ثواب

 ދެއްާވ ބޭކަަލކުކަންވެްސ އެންގެވުމަށާިއވެސް އެުކގައެވެ.( خبرއުފާވެރި 

އަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ  (3) ެގ َرّب ަގއި ފާފަފުއްެސުވމަށް އެދި حضرة ުކރުމަށް އެންގެވުށާިއ ދެްނ دعاء
އެކަލާނެގ  އަްށ حضرة ެވ رجوع ނޑައެޅިގެންާވ توبة ވުމަށްވެްސ އެްނގެވުަމށެވެ. އޭރުްނ އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަްށ ކަ

އަކަށް ކަލޭމެންނަށް އަރާމުކޮޅެއް ެދއްވާނެެއވެ. )އެީއ މަރުވަންދެން ދުނިޔޭެގ ތަކެތީަގއި ބޭނުންކޮްށ އުޅުމުެގ مّدت
 ثواب.( އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއްެގ ވެިރއަކަށް ޭއނާ އެކުރި ހެޔޮކަމަށް ެއކަލާނގެ ަދރުމަޔާއި ދެއްވުމެވެفرصة

ުދވަހުންނެވެ.( އަިދ އެމީހުްނ ކިޔަަމންނުވެ ފުރަގަސްދީިފއްޔާ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. )ޭއ قيامةދެއްވާނެތެވެ. )އެީއ 
( ބޮޑުވެގެންވާ ދުަވހެއްގެ !މީސްތަކުންނޭވެ ގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނޭ ކަމަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ ަކލޭެމންعذاب

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ. 

ކަލޭމެން އެނބުރިިދއުން، އަދި އެނުބރި ދާތަންވަނީ ހަަމ  (4) ގެ الّله ގަެއވެ. އަދި ކޮންމެކަމެްއެގ حضرة
 މައްޗަށް އެަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ. 

ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ) 1ދަންނާށެވެ (5) ُمنافق ންކުެރ ަބއެއްމީހުން( އެަކލާނގެއަްށ ނިވަިއވާންވެގެން، يعنى:
ވަންހަނާވާންވެގެން އެމީހުންގެ މެއިތައް ގުދުކުެރއެވެ. )އެބަީހ:  وسّلم عليه الّله صّلى الّله އެމީހުން ކައިރިްނ رسول

ބޮނދައިގެން ތިބެއެވެ. އެމީހުން އެހެްނ އެހަަދީނ ވަޑައިގަންނަވަންާޏ އެމީހުްނ މޫނު ނިވަިއކޮށް ގުދުވެ 
އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ފޭރާމުްނ ނިވަިއކުރަމުންދާިއުރ  !އަްށ ނިަވއިވާންކަމަށެވެ.( ދަންނާށެވެ الّلهއެކަލޭގެފާނަްށ ނުވަަތ 

އެމީހުން ސިްއރުކުާރކަންތަކާއި އަދި އެީމހުން ފައުޅުކުާރަކންތައްވެސް  ހަމަކަށަަވރުްނ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. الّله
އެކަލާނގެއީ ހިތްތަކުގަިއވާހާ ތަކެިތވެސް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. )މިހެންީވއިރު ދެން އެަކލާނގެއަްށ 

 (؟ވެނުފެންނާން ބޮނދައި އަދި ފިލަްނވީ ީކއްވެެހއްޔެ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  .ެއަިދ އެއްެވސް ިދރޭއެއްެޗއް ުނވެއެވ       =  )ިބިމުގައި. )ބިންމަތީަގއ    

     =  ުމެުނވީވެގެންވާالّلهحوالއެެއއްޗެއްެގ ރިޒުޤ .         =  ްވެ  قرارއަދި އެްއޗެއ 

 .ހަމަޖެހޭތަނެއް އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ       =   އަދި އެއެްއޗެްއ )މަރުވުމަށްފަހު( އޮންނާޭނ

 އަކާއިެބޭހ ހުިރހާކަމެއް( دابّةހުރިާހކަމެްއ )ެއ  =  ތަނަކާއި / ބޭްއވޭނޭތަނަކާއި.      

ފޮތެއްގައި  =   ެވގެންވެއެވެ.بيان    =  .ީއަދި އެކަލާނގެ އެއ       = 

  އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ.      = .ިހަދުވަހެްއގެތެރޭަގއ     =  ައިދ

 )އެތަންތަން ހެއްދެވުމުގެުކރިން( ވިެއވެ. عرشއެކަލާނެގ       .ިފެނުގެމަތީގައ    =  އެީއ

އެކަލާނެގ ަކލޭމެން   .ްއވަިއ ދެއްކެވުމަެށވެުކރަإمتحان        =  ުކރުމުގެގޮތުްނ عمل

 . މީހާ އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަންކަލޭމެންކުރެން އެންެމރަނގަޅު    =  އަދި ކަލޭގެފާުނ

  ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ.     = .ެހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަކީ ފޮނުވެވޭނޭ ބައެކެވ     

    =  .ުމަރުވުމަށްފަހ        = .ެހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުން ބުނާނެއެވ 

   =  ).ެމިނުވެއެވެ. )މިކަލޭގެފާނު މިދައްަކވާ ވާަހކަ ނުވެއެވ      =   ބަޔާންވެގެންާވ

  އެއްކަުމގައިމެނުވީ.سحر      =  .އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންގެކިބައިްނ ފަސްކުަރއްވަންާޏ

   = عذاب         =  ިނަޑއެޅ ކަ  ވެގެންާވ މުއްދަތަކަށް.بيان    = 

 ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެވެ.         ެއ އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓީ ކޮްނއެއްެޗހެއްޔެވެ. / عذاب

  ކޮންކަމެއްތޯއެވެ.      = ެއަންނަދުަވހު.عذابއެމީުހންނަށް އެ  !ދަންނާށެވ      

  =  އެީމހުންެގ ކިބައިްނ ެއ ވުމެއް ނުެވއެވެ. / އް އަނބުރަިއލެعذاب  ކުރާޭނ މީަހކު ުނވެއެވެ. دفاع

     =  ).ެއަދި އެީމހުން ވަަށއިލައިފިެއވެ. )ވަށަިއލާނެއެވ             = 

އެކަމަކާއިމެދު އެމީހުްނ މަލާމާތްުކރި ކަންތަްއ )އެބަހީ:    އެމީހުްނ ވަަށއިލާނެެއވެ. ނުބެޗޭނެެއވެ.( عذاب

      = .ާއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިްނސާނާއަށް ރަހަަދއްކައިފިްއޔ       = 

ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ންވާ حضرة  ެއއްގެ. )އެީއ ދުނިޔޭެގ ތަނަވަސްކަމެވެ.( رحمة         =  ދެްނ

 ނިގުޅައިގެންފިްއޔާ. نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިަބއިން އެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ އޭނާ މުިޅްނ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

ކާފަރުވުން ބޮޑުމީހަުކކަމުގައި ވެެދއެވެ. ) =   މާޔޫސްވެދެއެވެ.  އަްށ ކާފަުރވުން ބޮޑުމީހަުކ نعمة

   ކަމުގައިވެދެެއވެ.(      =  ްގެ ރަހަ ަދއްކަވައިިފއްޔާ. نعمةއަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އޭނާއަށ 

     =   .ުއޭނާއަށް ޖެހުުނ އުނދަުގލާއި ަދއްޗަށްފަހ    =  ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ

ބުނާނެއެވެ.          = .ެައހުރެންެގ ކިބައިްނ ނުބައިތަްއ ދިޔައީެއވ         = 

   ވެިރވެފައެވެ.فخرހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ހުންނާނީ އުފާެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވެގެންާވ މެނުވީ ުނވެއެވެ. الّلهحوالުކރާ އެއްވެްސ ދިޭރއެއްޗެްއ އެެއއްޗެްއެގ ރިޒުޤު حركاةއަދި ބިންމަތީ  (6)

ނަޑއެޅިފައެވެ. އެީއ އެަކލާނެގ ހިންަގވާނޭ ކަެމކެވެ. އަިދ الّله)އެބަހީ: ކޮންމެއެއްޗަކަްށ ރިޒުުޤ ދެއްވުްނވަނީ  އަްށ ކަ
ފަހު ވާނެތަނަކާިއ މިކަންކަްނ އެަކލާނެގ އެ ކޮންމެިދރޭއެއްެޗއް އުޅޭނެތަނަކާިއ އެއެްއޗެްއ މަުރވުމަށް
ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަިދ އެެއއްޗަކާއިެބހޭ ހުރިާހކަމެއް، ުހިރހާ  އެްއ )އެެއއްޗެްއ ހެއްެދވުމުގެ ކުރިްނ( معلومات

ނޑުެގ ދިރޭ ަތކެތިެވސް ވަނީ މީެގ ތެެރއިންނެވެ.(  ފޮތެއްގައި ލިޔެިވ ބަޔާންވެގެްނވެއެވެ. )ކަ

އެީއ ހަދުަވހެއްގެެތރޭގަިއ އުޑުތަކާިއ ިބންހެއްދެވި ކަލާނެގއެވެ. އަިދ )އެތަކެިތ އަދި އެަކލާނެގ  (7)
ހެއްދެވުމުގެުކރިން( އެކަލާނެގ  ފުޅުވަނީ ފެނުގެމަތީގަެއވެ. )އެކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިާމއި އެދެމެދުަގއިާވާހ عرش
ކަލޭެމްނ ލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން    މީހާ އެކަުކރުމުގެގޮތުްނ އެންމެރަނގަޅުعملތަކެތި ހެއްދެވީ( ަކލޭމެންކުރެ 

އެވެ.( ަމރުވުމަށްފަުހ ކަލޭމެންނަީކ އަލުްނ ދިިރގެން ފޮނުްއޭވޭނ رسولالّلهއޭ  ) އަދި.އްވަިއ ދެްއކެވުމަށެވެުކރަإمتحان
ފާުނ ބަޔެކޭ އެމީހުންނާ ދިމާއަށް ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއްޖެްއޔާ ާކފަރުވީމީހުން ހަމަކަަށވަރުން ބުނާނެއެވެ. ެއކަލޭގެ

 އެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުެވއެވެ. ِسْحرއެދައްކަވާ ވާހަަކ ހަމަ 

ނޑައެިޅ  (8) އަދި ކަ ވެގެްނވާ ވަިކ بيان عذابއަކަްށ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެކިބައިްނ مّدت
ލަސްކުރަްއވައިފިއްާޔވެސް ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެެވ. އެ  ލަސްވީ ކީްއވެހެްއޔެވެ. عذاب ލަސްުކީރ عذاب

ެއ  !ކޮންކަމެއްހެއްެޔވެ؟ ދަންނާށެވެ އެީމހުންނަށް އަންނަދުވަހުްނ ެއ عذاب އެީމހުނަށް ައޔަުނީދ عذاب
އަނބުރައިލާެނ އެކަުކވެސް އެއިން  ކޮށްދޭނެ ެއކަކުެވސް ނުހުންނާނެއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ އެެއއްޗަކާެމުދ دفاع

 ލާނެެއވެ. ( އެީމހުން ާލވަށައިعذابމަލާމާތްކޮށް ހެދިއެިތ )އެ 

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  (9) ން އިންސާނާއަށް حضرة އެއްގެަރހަ ދައްކައިިފއްޔާ. )ރިޒުުޤެގ رحمة
އޭނާ ވަރަްށ ހިްތހަމަޖެހި މަޖާވާނެެއވެ. ެދްނ  (ތަނަވަސްކަމާއި ދުނިޔޭެގ ފަސޭހަކަްނ ދެއްަވއިފިއްޔާ

އޭނާ އަތުން ެއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިން އެކަން ނިގުޅަިއގެންފިއްޔާ  ނަންަގވައިފިްއާޔ رحمة
ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ މުޅިން  ވެދެއެވެ. އަިދ ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަކުކަމުގައިެވއެވެ. مايوس ެގ الّله نَاشكرىއަށް نعمة

 ވެދެއެވެ. 

އަދި އޭނާޔަްށ ދިމާިވ އުދަނގުލާިއ ދަްއޗަށްފަުހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އޭނާއަްށ  (11) ެގ ެގރަަހ )ދުނިޔޭنعمة
ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަކަން( ަދއްކަވައިިފއްޔާ ހަމަކަަށވަރުން އޭނާ ބުނާނެއެވެ. އަުހރެންގެ ކިަބއިން ނުބައިތަްއ 

ފިލައިގެންދިޔަީއއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާވާީނ އުފާެވ  الّلهެވރިވެގެންނެވެ. )އޭާނ ބޮޑާެވ މަތިހަށިނަގާނެެއވެ. فخر
 ނުވާެނއެވެ.ުކރާކަށް ހަނދާނެއް شكرއަށް 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ީކެތްތެރިވީީމހުން މެނުވ        =  ްކުރި.صالحعملއަދި އެމީހުނ  

       = ެއެމީހުންނަްށ ުހރީ ފާފަފުއްެސވުމެވެ.  !އެމީހުްނ ދަންނައެވ       = 

 އަދި ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަާޔއި.      =  ޭޫދކުރަްއވާކަަހލައެވެ.( ަކލޭގެފާނު !ެއވެرسولالّله)އ   

     =  ެގ ބައެއް. وحىކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ         =  ެوحىއަދި އ

  އާއިމެދު ަކލޭގެފާނުން ހިތްޕުޅުދަތިވާ. )ކަަހލައެވެ.(     = .ްއެީމހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުނ    

   =  ).ެއެކަޭލގެފާނަށް ބާަވއިނުލެްއވީ ީކއްވެެހއްޔެވެ؟ )ާބވައިލަްއވާނޭ ނަމަެއވ   = އެވެ. خزانة   

         = .ެނުވަތަ އެކަޭލގެފާނާއިއެކު ަމލާއިކަްތބޭކަލަކު ވަޑަިއގެންނެވިނަމައެވ       

 ީއ  الّلهއަދި  =  އަކުކަމުަގއެވެ. نذيرކަލޭގެފާނުާވކަން ކަށަަވރީ  =       = ކޮންމެކަމެއްެގ

   (ެއވެ.ަކލާނގެ ެއވެ. )ހަވާލުެވވޮޑިގެްނ އެކަމެްއ ސީދާުކރައް ވާަކލާނގެވެވޮޑިގެންوكيل  =   މައްޗަށް 

      =  .ެނުވަތަ އެމީހުން ބުނަނީއެވ     =  ެއެކަލޭގެފާނު އ އަމިއްލަފުަޅްށ قرآن

 ހެއްދެވީއެވެ.       = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކަޭލމެން ނިކަން ގެނަސްބަލާެށވ!       

 އެކަހަލަ ިދހަސޫރަތް. =     .ްއަމިއްލައަށް ހަދަިއެގނ    = ެއަދި ކަލޭމެން ގޮވާށެވ!   

   =  .ްކަލޭމެނަްށ ކުޅަދާނަވާހާބަޔަކަށ      =  ފިަޔވައި.الّله          

 ކަލޭމެނީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ. =          =  ފަހެ އެީމހުން )ެއކަމުގައި( ކަލޭމެނަށް ަޖވާުބ

 ނުދީފިއްޔާ.   = ެ1ފަހެ ަކލޭމެން ދަންނާށެވ          =  )ްހަމަކަށަވަރުން )އެފޮތ

   ފުޅަށެވެ.( إْذَنެގ ދެނެވޮޑިގަތުމުންނެވެ. )އެަކލާނގެ الّلهބާވައިލެްއވިފައި ެއވަނީ       =  އަިދ

  އަކުނުވެއެވެ. إلـه( ެއހެން އެއްވެސް حقّހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ ފިަޔވައި )        = 

 ކަލޭމެން ފަހެ ކިޔަމަންެތރިވެ ބޯލަނބާނަންެހއްޔެވެ؟       = ޭމީހާ. ކަމުގަިއވާއެދ       

                                    

                                           

                                      

                                      

                                



                      
 

7 0 6   

ާމނަ  ގެ هودسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 )ހަމައެކަނި( ދުނިޔޭެގ ދިިރއުޅުން.  =    = .ިައދި އެތާނެގ ޒީނަތްތެރިކަމާއ      = 

 ހުށީެމވެ.އްވާހުށީެމވެ. ަބާރބަރުކޮށްދެއްވާތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ފުއްަދއިދެ      =  އެާތ

 އެމީހުން އެކުިރ މަސައްކަތުގެ ަދރުމަ )ދުނިޔޭަގއި ދެއްާވހުށީމެވެ.(          =  އަދި އެާތ

 އެމީހުނަށް މަދުނުވާހުއްޓެވެ.       = ްނޑައެޅިގެނ   !އެމީހުން ދަންނައެވެ ކަ        

  ަގއި ނުެވއެވެ.آخرةއެމީހުންނަށް  =   = .ީނަރަކަެމނުވ            =  އަިދ އެމީުހްނ

  އެތާ )ދުނިޔޭގައި( ުކރިކަންތައް ނެިތވެދިޔައީެއވެ.     =  ިވީއެވެ. باطلއަދ         

 އެމީހުންުކރާކަމުަގއިވީ ކަންތައް.  =

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކެތްތެރިވެގެްނ  (11) عمل ކުރިމީހުންމެނުީވއެވެ. އެމީހުްނނަށް ހުީރ ފާފަފުއްސެވުމާިއ ބޮޑުވެގެްނާވ صالح
 ދަރުމައެވެ. 

)އޭ  (12) ( ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވޭ !ެއވެرسولالّله ގެ ބަެއއް ކަޭލގެފާނު ދޫކުަރއްވާކަަހލައެވެ. އަދި ެއ وحى
 އާއިމެުދ ކަޭލގެފާނުެގ ހިތްޕުޅު ދަތިެވގެންވާަކހަލަެއވެ. އެއީ އެމީހުން ިމހެން ބުނާތީެއވެ. އެމީހުްނ ބުނެެއވެ. وحى

އެކަލޭގެފާނަށް  مالئكއެްއ ބާވައިނުެލއްވުނީ ީކއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ ެއކަލޭގެފާނާިއއެކު خزانة ްނ ނުަވީނ ة
އެެކވެ. نذيرކުރެއްވިެއވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނީ وحىއެކަޭލގެފާނަށް الّلهގައި جوابކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ )އޭގެ 

 ކުރަްއވައެވެ. تدبيرކުރަްއވާ قائمކޮންމެކަމެއް الّلهެދއްވާ ޭބކަލެެކވެ. އަދި خبرބިރުވެރިކަުމގެ 

ްނ ބުނަނީއެވެ. އެކަޭލގެފާނު ައމިއްލަފުޅަށް އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ! އެމީހު (13) އުފެއްދީެއވެ. ަކލޭގެފާުނ قرآن
އަދި  1އެހެންެވއްޖެއްޔާ ހެެދވިގެންވާ ދިހަޫސރަތް ަކލޭމެން ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ !ވިދާޅުވާށެވެ ފިަޔަވިއ الّله

ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންާޏ ނިަކްނ  ަކލޭމެންނަކީ !)އެކަމުގަިއ އެީހވާން( ަކލޭމެނަށް ކުޅަދާނަީވހާބަޔަކަްށ ގޮާވށެވެ
  !ުނހެދޭނެއެވެ !މިހެން ހަދައިަބލާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ އެާބވައިެލއްވިފަިއ  !ށެވެދެނެވަޑަިއގަ  ންނަވާފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭމެނަށް އިޖާބަނުދީފިއްޔާ ދެން (14)
އެވަނީ )އެަބހީ:  ބާވަިއލެއްވިފަިއއެވަނީ( قرآن ެގ ދެނެޮވޑިގަތުމުން އެކަލާނެގ الّله ފުޅަށެވެ. )އަދި ކަލޭމެްނ إذن

 އަުކ ނުވެެއވެ. ކަލޭމެން ަފހެ ކިޔަމަންެވ ބޯލަނބާނަންެހއްޔެވެ؟حق إلهމެނުވީ الّله( ހަމަކަށަަވރުން !ދަންނާށެވެ

ހަމައެކަނި ދުނިޭޔެގ  (15) ެގ އެމީާހ އާިއ އެތާނގެ ޒީނަތްތެިރކަްނ އެދޭމީާހއަށް ތިމަްނރަސްކަލާނحياة
ދެްއވައި ހަމަ ކޮށްދޭހުށީމެވެ. އަދި އެީމހުން އެތާ އެުކިރ جزاءއަށް އެދުނިޔޭގައި ަބރާބަރަށް عملއެދުނިޔޭގައި ުކރާ 

 އެއްެގ އެއްެވސް މިންަވރެއް މަދުނުުކރެވޭުހއްެޓވެ. عملއެއްވެސް 

އެމީހުންނަކީ  (16) ހީ: އެީމހުންނަށް އެދުވަހުްނ ދުވަހުން އެމީހުނަށް ނަރަކަނޫނީ ނެްތބައެކެވެ. އެބަآخرة
ހުންނަހުށީ ހަމައެކަނި ނަަރކައެވެ. އެމީހުން އެދުނިޭޔގައި ކުރި  ގެ ދަރުމަޔާ عمل ނެތިވެ ثواب ވެގެްނ باطل

ެގ آخرةފުޅު އެދިގެންކަމުގަިއ ުނވުމެވެ. وجهެގ الّلهުކީރ عملދިޔައީއެވެ. )އެހެންވާންޖެހުީނ އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ 
 (ނުއެދުމުގެ ސަބަބުންެނވެ. ހަމައެކަިނ ދުނިޔެއެުދމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ثوابދަރުމަޔާ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           = އެްއގެމަތީގަިއވާ މީހާ. دليل     =  ެން.حضرةގެ رّبއޭނާގ     

 ިކޔަވައިދެްއވާ. قرآنއަދި އެކިޔަވާ. އެ  =       =  ެ( جبريلންވާ ެހކިވެިރޔަކު. )حضرةއެކަލާނގ 

   =  ިވެއެވެ.އަިދ އޭގެުކރީގައ.        = (توراة( ެގ ފޮްތ )عليهالّسالم)موسى     

      =  އިމާމެއްކަމުަގއްޔާިއ  އެްއކަމުގައި.رحمة          =   ީبنىއެމީހުްނ )ޭއރުތިބ

 އާ ތެދުުކރެއެވެ.(نبىެގ أّمةނުވަަތ ިމ قرآنން( ެއއަށް އީމާންެވއެވެ. )އެަބހީ: އެ إسرائيل     =  

އެއަށް ) އަްށ ނުވަަތ قرآن وسّلم عليه الّله صّلى الّله  އަށް( ކާފަރުެވއްޖެމީހާ.نبى     =  އެންމެަހިއ

ޖަމާޢަތްތަކުގެތެރެއިންވެސް. )އެންމެހަިއ   ަތކުގެތެެރއިން.( دين      =  وعدފަެހ އެީމހަކަްށ

  ވެވިގެންވަީނ ނަރަަކއެވެ. އަލިފާނެއެވެ.             =  އާއިމެދު( قرآنފަެހ ކަޭލގެފާނު އެޔާމެުދ )ެއ

 !ޝައްކެއްގަިއ ނުވާށެވެ         =  ެحّقންވާ حضرةެގ رّبހަމަކަށަވަރުން އެީއ ކަޭލގެފާނުންގ

  އެވެ.     =  .ްއެކަމަކު ގިނަީމސްތަކުނ      =  އެމީހުްނ

 އީމާންނުވެއެވެ. / ތެދުނުކުެރއެވެ.      = އަދި އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ާކކުހެއްެޔވެ؟      = 

 ހަދައިގަްތ މީހަކަށްުވރެ.         =   ެގ މައްޗަްށ ދޮެގއް. الّله     = 

  އެމީހުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.      =  ެއަށް.حضرةގެ رّبއެމީހުންގ       =  އަދި ހެކިދެއްާވ

ބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެއެވެ. )ެއއީ  ބޭަކލުން ނުވަތަ مالئكة  ބޭކަލުންނެވެ.(رسول        = 

 މިތިބަމީހުންނަކީ ދޮގުހެދިމީހުންނެވެ.        =  ެގެމައްޗަށް.رّبއެމީހުންގ  = ެދަންނާށެވ!    

       =  އަނިޔާވެރިްނގެމައްޗަްށ ގެ الّله   ުހއްޓެވެ. لعنة    =  އެީއ

 ހިފަހައްޓާ މަނާކުރާީމހުންނެވެ.      = ެގމަގު. الّله         =  އަދި އެމީހުން އެަމުގ
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 ގުދުކޮށް ބަޅުކުރަންއެދޭ.      =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ އަދި ކަ  އަށް. آخرة     = 

  އެމީހުން ކާފަުރވެގެންެވއެވެ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަޅެފަހެ އެމީހާގެ  (17) ގެ َرّب ން ބަޔާންވެގެންވާ حضرة އެއްގެމަތީގައިވާމީހާފަދަެހއްޔެވެ؟ )އެބަީހ: دليل

މިފަދަމީހާއާއި ހަމައެކަނި ދުނިޭޔގެ ދިިރއުޅުމާއި އެތާނެގ ޒީނަތް އެދިގެން މަސައްކަތްުކރިމީހާޔާ ދެމީހުްނ 

 ހަމައެއްަވރުހެއްެޔވެ؟ ެއއްަވރުނުވާނެކަން ކަަށވަެރވެ.( 

ދެންފަހެ އެމީާހގެ  ގެ َرب  وسّلمަމތީގައިާވ މީހަީކ ގެدليلްނ ބަޔާންވެގެންާވ حضرة عليه محّمدصّلىالّله
އެވެ. އަދި އެބަޔާންެވގެންވާ  ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްުވމަށް އެކަލާނގެ دليل ންވާ حضرة އަކު ެވއެެވ. َشاهد

އަށް ާބވައިެލއްވި ފޮްތވެއެެވ. موسىعليهالّسالمެއވެ.( އަދި އޭގެުކރީގަިއ جبريلعليهالّسالمހެކިވެިރއަކުވެެއވެ. )އެީއ 

އެފޮތްވެސް  الّسالم عليه إمامިކޔަާވ ވިދާޅުދެއްވިެއވެ. އެޮފތް ބާވަިއލައްވާފަިއވަނީ އޭރުތިިބ މީހުންނަށްާވ جبريل
 ން އެފޮަތށް بنىإسرائيلވެއެވެ. )އެބަހީ: އޭރުތިބި إيمانެއއްކަމުގަެއވެ. އަދި އެމީހުން އެފޮތަށް رحمةއެއްކަމުގައްާޔއި 

محّمدصّلىالّلهعليهއަްށ ނުވަަތ قرآنއީމާންވެއެވެ. އެފޮތުގަިއ މި ނަބިްއޔާެގ ސިފަފުޅު ބަޔާންެވގެންވެއެވެ. އަިދ ެއ 
( ފަެހ ކަޭލގެފާުނ 1އެވެرسولالّلهދުަވުހން ނަރަކަެއވެ. )ޭއ قيامةވެއްެޖއްޔާ ަފހެ އެމީހާެގ ޖާގަައކީ كاِفُرއަށް وسّلم

އެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ެއ  !ަގއިވާމީހަުކކަމުގަިއ ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެއާމެދު ަޝއްކެއްقرآن އަީކ ކަޭލގެފާނުްނެގ قرآن

އެވެ. އަިދ އެހެންނަމަެވސް ގިނަމީުހން އީމާްނ ނުވެެއވެ. ތެދުނުުކރެއެވެ. )މިއާޔަތުެގ ާމަނ حّقންާވ حضرةެގ رّب

 ގިނަގޮތްގޮތަށް ލިޔެިވގެންވެއެވެ. ިމއީ ޭއގެއެއްގޮެތވެ.( 

އަދި  (18) ގެމައްޗަށް ދޮެގއް އުފައްދަިއގަތް މީހަކަށްުވރެ ވަިކން އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ކާުކހެއްޔެވެ؟ )އެބަހީ: الّله

އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަިނޔާވެިރއަކު ނުވެެއވެ.( އެފަދަމީހުން  ދުވަހުން قيامة تعالى ގެ الّله އަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ. حضرة

އެމީހުންގެ  ގެ َرب  ހުށައެޅޭނެއެވެ. އަދި ެހކިދެްއވާ ބޭކަލުން )އަށް حضرة ބޭކަލުން ނުވަތަ مالئكة ބޭކަލުން( رسول

ވިދާޅުވާނެއެވެ. މިމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ   !ގެ މައްޗަށް ދޮުގހެދިމީހުންނެވެ. )މިއީ އަނިޔާެވރިންނެވެ.( ދަންނާށެވެَرب 

 ހުއްޓެވެ. لعنةގެ الّلهއަނިޔާވެރިންެގ މައްޗަްށ 

ނަކީ އެމީހުން (19) ެގ މަގު ހިފަަހއްޓާ ބަންދުކުރިީމހުްނނެވެ. އަދި އެމަގު ގުދުކޮްށ ބަޅުކުރަްނ الّله

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންވަނީ   އަްށ ކާފަރުވެގެންނެވެ.آخرةއެދޭމީހުންނެވެ. އަދި ކަ

 

 



                      
 

7 0 9   

ާމނަ  ގެ هودسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  .ެއެމީހުން ނުވިއެވ       =  ބިމުގައި ނުކުޅައްދައިލެވޭެނ

  ބަޔަކުކަމުގައި.       =  .ެއަިދ އެމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވ       =       ފިޔަަވއި.الّله

      =  .ުއެއްވެްސ ސަަހރޯެވރިއަކ         =  ްޑަބަލްުކރެވޭނެއެެވ. عذابއެީމހުންނަށ

         = .އެީމހުންނަށް ކުޅަދާނަނުވިެއެވ      ( އެހުމަްށ   ބަހެްއ ެއހުމަށް.(حّق

          = ( ިފެްނނަބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވިެއވެ. حّقއަދ )ްެއއްޗެއ      

ނޑައެޅިގެން އެީމހުން ެއއީ.  =  ކަ     =  އެމީހުންެގ     ތަްއ ނަަގއިިލ މީހުންނެވެ.نفس

    =  .ެއަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ގެއްލިގެން ހިނަގއްޖެއެވ          =  ްއެމީހުނ

ތެދު  =   ދޮގުހަދާކަމުގަިއވީ ތަކެތި )އަޅުކަންކުރި ބުދުަތއް(     އެކެވެ.حّق    = 

ހަމަކަށަވަރުްނ   ގަިއ އެމީހުންނަކީ. آخرة        =ާނޭ އެންމެބޮޑަށް ގެއްިލހަލާުކވެގެންވ 

   މީހުންނެވެ.      =  ހަމަކަށަަވރުްނ އީމާްނވީ މީހުްނ        =  ިصالحއަދ

  ކުރި.عمل           =  ެއަދި އެމީހުްނ އެީމހުންގ އަށް رّب   ެވ މަޑުމޮޅިވި.توبة    = 

  އެމީހުންނީ.        = .ެސުވަުރގޭގެ ެއކުވެިރންނެވ           =  އެމީހުްނ

  ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގަެއވެ.      =  ާނޑ ނޑުގެ )ކާފަރުަބއިގަ ދެބައިގަ ނޑުގެ( مؤمن ބަިއގަ

 މިސާލަކީ.       = ިބީރު މީަހކާއި.  ރި އަދިކަނު އަނދ       = 

 އަޑުިއވޭ މީހަކާިއ ދެމީހުންގެ މިާސލެވެ. އަދި ލޮލަށްފެންނަ          =  މިސާލުގެގޮތުން ދެީމހުްނ

  އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ؟    =  ކަލޭމެންފަެހ  ހެއްެޔވެ؟ ލިބިނުގަންނާނެ نصيحة      

    = ( ްއަދި ހަމަކަށަަވރުނ ކަމާއިގެން( ތިމަންަރސްކަލާނގެ رسول الّسالم)نوح  ( ފޮނުއްވީމެވެ. عليه   
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

    =  ެއކަލޭގެފާނުންެގ  އަށް. قوم     =  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ(

 ތިމަންކަލޭގެފާނީ ކަލޭމެނަށްވާ      =  ާދެްއާވ خبرައކީމެވެ. )ބިރުެވރިކަމުގެ نذيرބަޔާންވެގެންވ

ޢަޒާުބ ެގ އަމުރުފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރީވ އަޅުންނަްށ  ިޤޔާމަތްދުވަހުްނ ނަަރކައިެގ هللاބޭކަލަކީމެވެ. އެީއ 

    އެވެ. (خبر ހުންނާނެކަމުގެ    = ).ެއަިދ ކަޭލމެން އަޅުކަން ނުުކރާށޭ )އެްނގެވުމަށެވ     

=   އަށްމެނުވީ. الّله     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.       =  ިެއއް އަުތވެދާނޭ ދުަވހަކަށް.عذابވޭންދެނިވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

( އެމީހުންނަށް ބިންމަތީަގއި )!އެމީހުން )ދަންނައެވެ (21) ( ނުކުޅައްދައި ނުލެވޭނެެއވެ. އަދި الّله ފިޔަވަިއ الّله
( ދުވަހުން( އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ސަަހރޯވެިރޔަކު ނުާވނެއެވެ. އެމީހުންނަށް قيامة ޑަބަލްކުރެވޭނެެއވެ. އަިދ عذاب

އެމީހުންނަކީ  ަބހެއް އިވުމަށް ކުޅަދާނަވެގެްނވާބަޔަުކ ކަމުގައި ނުެވއެވެ. އަިދ حّق އެްއޗެއް ފެންނާޭނ حّق
 ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ. 

އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  (21) ތައް ނަަގއިލިމީހުންެނވެ. ގެއްުލވައިލި މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ދޮގުހަާދ نفس
 ކަމުގައިވީތަކެިތ )ބުދުތައް( އެީމހުންގެ ކިބައިން ެގއްިލގެންދާނެއެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ  (22) އެއްނޫެނވެ. عجائب މީގަިއ އެންމެބޮޑަށް ގެްއލިަހލާކުިވ މީހުންކަމުގަިއވުآخرة
 ކަމެެކވެ. حّقއެއީ ހަަމ 

ެވ ބިރުވެިތވީމީހުްނ توبةއަށް َرّبކޮްށ އަިދ އެމީހުންގެ صالحعمل)އެމީހުންގެތެރެއިްނވެސް( އީމާންވެގެްނ  (23)
 މެނުވީއެވެ. އެމީހުްނ އެީއ ސުވަުރގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ. އެމީުހން ހަމަ އެާތ ދެމިތިބޭނެއެވެ.

ނޑާއި  –ނޑުގެ މިސާލަީކ ދެބައިގަ (24) ންނާއި ދެބައިމީހުންެގ މިސާަލކީ، ކަުނ އަިދ مؤمنއެބަހީ: ކާފަރުަބއިގަ
ބީރުމީހަކާިއ ޮލލަށް ފެންނަ އަދި ކަންފަތަްށ އިޭވ މީހަާކ ެދމީހުންގެ މިސާެލވެ. މިދެމީހުން ަފހެ މިސާުލގެގޮތުްނ 

 ލިބިނުގަންނާނޭހެްއޔެވެ. نصيحةޭލމެން ފަހެ ހަމަހަމަވާނެ ެހއްޔެވެ؟ )ހަމަހަަމ ނުވާނެކަން ކަަށވަެރވެ.( ކަ

އަދި ހަމަކަށަަވރުން  (25) الّسالم)نُوح ( عليه ކަމާއިގެން ިތމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނުންގެ رسول ައްށ قوم
ފޮނުއްވީމެވެ. )އެަކލޭގެފާުނ  އަށް ވިދާޅުވިއެވެ.( ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާީނ ކަލޭމެނަށްާވ قوم އަކީމެވެ. نذير

 ދެއްވާ ޭބކަލަކީމެވެ.(خبر)ބިރުވެރިކަުމގެ 

އެއީ  (26) ނޫްނ ފަރާތަކަްށ ަކލޭމެން އަޅުކަްނ ނުުކރާށޭ )މިފަދައިން އެންގެވުމަެށވެ.( ހަމަކަަށވަުރްނ الّله

ނަވަމެވެ. އެްއ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ އަުތވެދާނޭ ދުަވަހކަށް ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑަިއގަންعذابވޭންދެނިވި 

 ވާެނއެވެ.عذابحّقނޫން ފަރާތަކަްށ އަޅުކަންކޮށްފިއްާޔ މިބުނާ الّله
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ާމނަ  ގެ هودسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ެފަެހ ބޮޑުންކުެރ ބޮޑެތި ކާފަރުން ދެންނެިވއެވ      = 

އެކަލޭގެފާނުންެގ    ގެ.قوم    =  .ެއަުހރެމެންނަށް ކަޭލގެފާނު ނުފެނެއެވ        = 

އަހުރެމެންކަަހަލ   ެގ ދަިރއަކުކަމުގަިއ މެނުވީ.آدم     =  އަިދ ކަޭލގެފާނާިއ ވީމީުހްނ تبع

   އަހުރެމެންނަށް ނުފެނެެއވެ.       =  އެމީހުްނ އެީއ އަުހރެމެންގެތެެރއިންވާ އެންމެދަްށ

 ދެރަމީހުންކަމުގައިމެނުވީ.    =   ފައުޅުެވެގންނުވާމީހުންނެވެ. )ހަރުދަނާކަެމއްނެތް މީހުނެވެ.( رَُأي

          =  ިނުދެކެމެވެ.ައހުރެމެންގެމަްއޗަށް ަކޭލމެނަށް ވާތީ އަުހރެމެން އަދ     = 

 އެއްވެސް މާތްކަމެއް.   = އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟           =  ުކަލޭމެންނާމެދ

 އަހުރެމެންނަށް ހީވަނީ ތިަޔއީ ދޮުގވެރިންކަމުަގއެވެ.      =  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ޭއ

 ގެމީހުންނޭވެ. قومތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ     =  ްދީބަލާށެވެخبرކަލޭެމން ނިކަނ!            = 

އާިއ علمތިމަންކަލޭގެފާނު    ވެރިކަެމއްެގ މަތީގައިވަްނޏާ. معرفة   =  ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ حضرةގެ رّب

  އައިސްަފއި ވަންޏާ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް =   ން.       =  ެއކަލާނެގ رحمةްނ حضرة

  )އެއީ ނަބީކަމެވެ.(އެއް   =   ެއަދި އ  ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އަނދިރިވެަފއިވާ. رحمة

   =  ްرحمةެއ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަށ    (ުކރަންވީެހއްޔެވެ. )ުކރެވޭެނހެއްޔެވެ؟اَلزُِم

         =  ެއަދި ކަލޭމެން އ   . حالއާއިެމދު ނުރުހިގެްނވާ رحمة     =   އަދި ޭއ

އަހުރެންެގ    ގެ މީހުންނޭވެ.قوم      =  :ީއެކަމުގެ ަމއްޗަށް. )އެބަހ ަކްނ رسول

  އިއްވައިދިނުމުގެމަްއޗަށް.( އަުހރެން ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ މުދަލަކަށް ނޭދެމެވެ.     = 

  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުޖޫރަ ުނވެއެވެ.    =  ގެ الّله  އަށްމެނުވީ. حضرة     =  ިއަދ

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ.       =  .ިއީމާންވީ މީހުްނ ފައްސާނޭ ީމހަކުކަމުަގއ  
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ާމނަ  ގެ هودسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

     =  ެހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނީ އެމީހުންގ   އާއި ބައްދަުލކުރާނޭ ބަެއކެވެ.َرب        = 

އަދި އެކަމަކު ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެން ދެކެނީ.       =   ނުދަންނަ ބަޔަކުކަމުގައެވެ.جاهل

    =   ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  !ެގ ީމހުންނޭވެ.قوم      =  ްތިމަންކަޭލގެފާނަށ ޭދީނ نصر

  ެއއް ދެއްވަންޏާ.( الّلهعقوبةން )حضرةގެ الّله =     ؟ކާކުހެއްެޔވެ      ތިމަންކަލޭގެާފުނ

  އެމީހުން ދުރުކޮށް ފައްަސއިލުމުގެ ސަބަބުން     =  ެنصيحةކަލޭމެންފަހ

  ؟ލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ފަހެ އެކަޭލގެފާނުންގެ  (27) ގެ ބޮޑުންުކރެ ބޮޑެތި ކާފަރުްނ ބުންޏެވެ. )އޭ قوم ( ކަލޭގެފާނީ ހަަމ !އެވެنوح
އަހުރެމެންކަަހލަ  ެގ ދަިރއަކުކަމުަގއިމެނުވީ ައހުރެމެްނ ނުދެކެމުއެވެ. އަދި ަކލޭގެފާނަށް آدم ާވ މީހުންނަީކ تبع

އަހުރެމެންގެ ެތރޭގަިއވާ އެންމެ ދަށް ެދރަ އަދި ުބއްދިޔާ  ގެގޮތުން ަހރުދަނާކަމެއް ނެތް ބަޔަުކކަމުގައިމެނުީވ َرأُي
އަހުރެމެްނ ނުދެކެމުއެވެ. އަިދ ައހުރެމެންގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާުނންގެ ކިަބއިގަިއ އިުތުރ މާތްކަމެއްާވކަމަކަށް އަުހރެމެްނ 

 ްނކަމުގައެވެ. ނުދެކެމެވެ. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ަކލޭމެންނާމެދު އަުހރެމެންނަށް ހީވަނީ ކަލޭމެންނަކީ ޮދގުވެރި

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ އަުހރެންެގ  (28) ަކލޭމެން ނިކަްނ  !ގެމީހުްނނޭވެقوم  !ދީަބލާށެވެخبر
ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  ގެ رّب ން حضرة އާއި علم ވެިރކަމެއްެގ މަތީގައިވެފަިއ ައިދ َمْعرَِفة

نبىއެްއ އަިއސްފައި مةرحން حضرةތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނެގ  ކަްނ ައއިސްފަިއ އަިދ ެއ رسولކަމާިއ يعنى:
ތިމަންކަލޭގެފާުނ حالވަްނހަނާވެފައިވުމާިއ އެުކ ކަލޭމެން އެކަމަށް ނުުރހިތިބޭ   ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް އަނިދރިވެ رحمة

ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް ެއކަން  الّلهއަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟  ކުރަްނވީހެއްެޔވެ؟ )އެަކން އެހެްނ ނުވާނެއެވެ.اَلِزُم
 ކުރަމެވެ.(وكيلާއއި الّلهނިޔާކުރައްވަންދެްނ ކަލޭމެންެގ ކަންތަްއ 

އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  (29) ތިމަންކަޭލގެފާނު  !ގެމީހުންނޭވެقوم ކަން ކަލޭމެނަށް އިއްވެވުމުގެ ަމއްޗަްށ رسول
ެގ الّلهއެއް( ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ނޭދެމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުޫޖރަ ާވކަން ކަށަަވރީ أُجورއެއްވެސް މުދަެލއް )

ރުކޮްށ ފައްސަިއލާނޭ މީަހކީމެއްނޫނެވެ. އެމީހުންީނ ގައެވެ. އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނީ އީމާންެވގެންތިބި މީހުްނ ދުحضرة
އެމީހުންގެ  އެހެނެްއކަމަކު ތިމަންަކލޭގެފާުނ  ؟އްެޔވެއާިއ ބައްދަލުުކރާނޭ ަބއެކެވެ. އަިދ ކިއެްއހެرّب

 ނުދަންނަ ބަޔަކުަކމުގައެވެ. جاهلދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ަކލޭމެންނީ ހަަމ 

އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  (31) ތިމަންކަލޭގެފާުނ އެމީހުްނ  !ގެމީހުންނޭވެقوم إيمان ވީީމހުން ފައްާސ يعنى:
ދުރުކޮށްގެން  ގެ الّله ން حضرة ީދ ާވގިދޭނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ نصرއެްއ އަތުެވއްޖެއްާޔ ެދން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ عقوبة

 ؟ލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެنصيحةކަލޭމެން ފަެހ އެއްެޗއް ވިސްާނ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަްށ ވިދާޅުނުވާނަމެވ      = 

ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަތުގަިއ  ެގ الّله   ަތއް ވެއެކޭ.خزانة     =  غيبއަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ

  އެއް ނޭނގެެއވެ.    = .ެއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު ވިދާޅުނުވަމެވ     =  ހަމަކަށަަވުރްނ

  ތިމަންކަލޭގެފާނީ މަލާިއކަތެކޭ.    =  .ެއަދި ތިަމންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުނުވާނަމެވ    

    = .ްކަލޭމެންގެ ލޯތަކަށް އެމީހުންނަކީ ދެރަބަޔަުކކަމުގައި ދެކޭމީހުންނަށ        = الّله

   )އީމާންކަްނ ނުދެއްވާނެއެކޭ(އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ހެޔޮކަމެްއ ނުދެއްވާެނއެކޭ.   = ދެނެވޮޑިގަތުްނ الّله

 ބޮޑެވެ.        =  .ްއެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައިކަެމއ     =  ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ

  ތިމަންކަލޭގެފާނުވާހުށީ.     =  ްއެވެ. يقينއަނިޔާެވރިންގެ ތެެރއިންކަނ       = 

 އެވެ.نوحއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ         =  ާކޮށްފީމެވެ. جدلަހމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެންނ 

        =  ްއަިދ ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށ  ގިނަކޮށްފީމެވެ.جدل   =  ފަެހ ަކލޭގެާފުނ

  !އަހުރެމެންނަށް ގެނަސްަބލާށެވެ     =  ްކަލޭެގފާނު އަހުރެމެންނަށ   ( عذابކުާރއެތި )وعد

        =  .ާކަލޭގެފާުނ ތެދުވެރިްނގެތެެރއިންވަންޏ   =  .ެއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވ 

        =  ެއ ކަލޭމެނަށް ގެނަސްދޭނެކަންކަށަވަރީ عذاب    އެވެ. )ެއހެންމީހެއްނޫނެވެ.(الّله

    = .ެއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންިފއްޔާއެވ          =  އަދި ެއކަން ނުކުޅައްދަިއލެޭވެނ

   ބަޔަކުކަމުގަ ކަލޭމެން ނުެވއެވެ.     =  ެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ ން ކަލޭމެަންށ نصيحة

  މަންފާ ނުކުރާނެއެވެ.  =  .ްތިމަންކަލޭގެފާުނ ީހކުރިޔަސ    =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ

ކަލޭމެންނަށް     ދޭން.نصيحة     =     އެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ.الّله     =  ކަލޭެމްނ

 މަގުފުރައްދަާވ ސީދާމަގުްނ އެއްަފރާތްކޮްއލުން.     =   ކަލޭމެންެގ  ައކީ އެކަލާނގެއެވެ.رّب   
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    =   ިއަެށވެ. حضرةވުންަވނީ ހަމައެކަލާނގެ رجوعއަދި ަކލޭމެން އެނުބރ      

ނުވަތަ އެމީހުން ) =  ން( ބުނަނީެހއްޔެވެ؟ مشركގެ مّكة    = ީد  އެަކލޭގެފާނު އެަބހ نُوح ގެފާނުންزلَُمَّ

)ޭއ  =  އަމިްއލަފުޅަށް ހެްއދެވީއެވެ. قرآنއެ   ( ގެވާހަަކ ނުވަތަعليهالّسالم) ( ކަލޭގެފާުނ !އެވެرسولالّله

  ވިދާޅުވާށެވެ.    =  ހެދިކަމުަގއިވަންޏާ.  قرآنތިމަންކަޭލގެފާނު އަމިްއލަުފޅަށް އެވާހަަކ ނުވަތަ ެއ 

       = .ެެއކަމުގެ( ފާަފ އޮންނާނީ ހަމަ ތިމންކަޭލގެފާނަށެވ(      =  އަދި ތިމަންަކލޭގެާފުނ

 ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ.      = .ްކަލޭމެންކުރާ ކަްނތަކުގެ ފާފައިނ  
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ެވޔެކޭވެްސ ަކލޭމެންގާތު ތިމަންަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުނުވާނަމެވެ. خزانةެގ الّلهއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނުެގ އަތުގަިއ  (31)
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ނޭނގެއެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަަވރުން މަާލއިކަތެކޭވެްސ  غيب

އެބަހީ:  –ވިދާޅެއްނުވާނަމެވެ. އަދި ކަލޭމެްނގެ ލޯަތކަށް އެމީހުންނަީކ މާދަށް ދެރަބަޔަކުކަމުގަިއ ދެކޭމީހުންނަށް 
ވިދާޅެއް ުނވާނަމެވެ. އެމީހުްނެގ  އެްއވެސް ހެޔޮކަމެްއ ނުދެއްވާނެެއކޭެވސް ތިމަންކަލޭގެފާނު الّله -ވީމީހުންނަްށ إيمان
 ތަކުގައިވާކަެމއް ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީ ހަމަ نفس އެވެ. އެެހން ހަދައިފިއްާޔ )އެަބހީ: އީމާްނވީ މީހުްނ ދުރުކޮްށ الّله

ފައްސައިލައިފިްއޔާ އަދި އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް ެހޮޔކަމެއް ނުދެއްވާނޭ ބުނެފިއްޔާ( ހަމަކަަށވަރުްނ 
 ހުީށ އަނިޔާެވރިންގެތެެރއިންކަންކަށަަވރެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުވާ

އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ  (32) ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނާ  !އެވެنوح جدلކުރަްއވައިފީމުއެވެ. އަދި جدل
وعدވަރަށްގިނަވެްސ ކުރަްއވައިފީމުއެވެ. ދެން އެހެންީވއިުރ ައހުެރމެންގެމައްޗަށް އަންނާނެކަމަށް ިތޔަވިދާޅުާވ އަިދ 

 ކަޭލގެފާނީ ތެދުެވރިޔަުކ ކަމުގަިއވަންޏާއެވެ.  !އަހުރެމެންގެަމއްޗަށް ގެނަސްދެއްވާެށވެيعنى:عذابރައްާވ އެތި ކު

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ  (33) ަކލޭމެންނަށް ގެންނަާވނެކަންކަށަވަީރ ހަމަ عذاب ެއވެ. އެަކލާނެގ الّله
އެދިވޮޑިގެންނެވިއްޔާެއވެ. އަިދ ަކލޭމެންނަކީ ދެްނ އޭރުްނ އެ  دفاع ކޮްށ އެަކލާނެގ ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ عذاب

 ބަޔަކުނޫނެވެ. 

ކަލޭމެން ތެދުމަގުްނ ެއއްފަރާތްކޮށްާލ الّلهުކރިނަމަެވސް قصدދޭން نصيحةއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެނަށް  (34)
ލުމަްށ އެދިވޮިޑގަންނަވަންާޏ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ މަގުފުރައްދައި ން ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ފައިދާެއްއ نصيحة

ނުކުރާނެއެވެ. އެަކލާނގެ އެއީ ހަމަކަލޭމެންގެ  އެވެ. ައދި ކަލޭމެން رّب حضرةވުންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެ رجوع
 އަށެވެ. 

مّكةވަޙީ ުކރެއްިވއެވެ.(  ނުވަތަ އެީމހުން )هللا  (35) ގެ يعنى: محّمدން އެބުނަނީ އެކަޭލގެފާނު مشرك يعنى:
ގެފާނު   އާއި  قرآنގެފާނުންގެ ވާހަކަ އޭގައި އެކުެލވިގެން އެވާ އެ نوح الّسالم)نُوح  ގެވާހަކަ ( عليه އެކަލޭގެފާނު 

)އޭ   ؟އަމިއްލަފުޅަށް ހެއްދެވިކަމަށްެހއްޔެވެ الّله ތިމަންަކލޭގެާފުނ  !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު  ( !ެއވެرسول
އަމިއްލަފުޅަށް ެއ  ހަދައި އެފޮތް قرآن އަށް الّله ުކރާނަމަ އެކަމުެގ ކުްށ އަދި ފާަފ އޮންނާނީ ހަަމ نسبة

 ތިމަންކަލޭގެފާނަށެވެ. އަދި ކަލޭމެން ުކރާ ފާފައިްނ ތިމަންކަލޭެގފާނު ބަރީއަެވގެންވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =   ިިއއްވެވުނެވެ.وحىއަށް نوحعليهالّسالمއަދ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އީމާން ނުވާނެެއވެ.       =  ން.قومަކލޭގެފާނުންެގ      =  )ުހަމަކަށަަވރުްނ )މިހާރ

   އީމާންވެގެންާވ މީހުންމެނުވީ.     = ެނާއުއްމީުދ ވެވަޑަިއ  !ަފހެ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުުކރަްއވާށެވ

 .!ނުގަންނަވާށެވެ        =  .ްއެމީހުންުކރާކަމުގައިީވ ކަންތަކުނ      =  އަިދ

  !ކަލޭގެފާުނ ނައުކޮުޅ ހައްދަވާެށވެ         =  ފުޅާއެއްގޮތަށް.أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ ބެްއލެވުމާިއ 

    =  އަދި ކަލޭގެފާނު ތިމަންރަސްަކލާނގެާއިއ   !ނުކުރައްވާެށވެمخاطب      = 

 އަނިޔާވެިރވީ މީހުންނާމެދު.       =  ވާނޭ غرقކެވެ. ެވވިގެންވާ ަބއެغرقހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންީނ

 ބައެކެވެ.     = .ެއަިދ އެަކލޭގެފާުނ ނާކޮުޅހައްދަވައެވ        =  އަިދ

  ބޮޑުންގެ ބަޔަކު އެހެްނލައިފާދާ ކޮންމެފަަހރަކު.   =  ެގެތެރެއިން. قومއެކަޭލގެފާނުންގ         

 އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނަްށ މަލާމާތްކުެރއެވެ. =  = .ެއެަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވެއެވ            ަކލޭމެްނ

  އަހުރެމެންނާިއ މަލާމާތްކުރަްނޏާ.       =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންެވސް ަކލޭމެނަްށ

  މަލާމާތްކުރާނަމެވެ.        =  .ްަކލޭމެން މަލާމާތްކުރާފަދައިނ       =  ފަެހ

 ނިކަންހުރެ ކަލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ. އެނގިދާނެއެވެ.       =  އެއް އަންނާީނ عذاب

 ކާކަށްކަން.   = .ޭއެީމހަުކ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތިކޮށްާލނ    =   އަިދ އެމީހަުކގެ ަމއްަޗްށ

 ވެރިވާނޭ.    = އެވެ.( عذابއެއް. )ެއއީ ނަރަަކއިގެ داِئمىعذاب          

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން. )އައިހިނދުން( =      =  އަދި އުދުންތަކުްނ

  ފެންއަރައްޖެއެވެ. )ފެންައރަން ފަށައިފިއެވެ.(        =  ެوحى( عليهالّسالم)نُوحތިމަންރަސްކަލާނގ
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 ( !)އެާނކޮޅަށް ައރުވާށެވެ  !ށެވެްއލަވާކުރެއްވީމެވެ. ޭއގަިއ އުފު         =  ކޮްނެމ

  ެވރިންނާއި. أهلއަިދ ކަލޭގެފާނުންެގ  =   )ބާވަތަކުން( ޖޯޑުޖޯޑުވާގޮތަށް ދެއެތި.    

     =  .ީއެމީހުންގެމަްއޗަށް )ހަލާުކގެ( ބަސްފުޅު ިއސްވެގޮސްފައިާވ މީހަކުމެނުވ       = 

 ވީހާަބޔަކާއި.إيمانއަދި       =  .ެއަިދ އެަކލޭެގފާނުންގެ ައރިހުގަިއ އީމާްނވެގެންނުވެެއވ   

  =  .ީދާދި މަދު ބަޔަކުމެނުވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި  (36) الّسالم)نوح ( އަށް عليه ިއއްވެވުެނވެ. ހަމަކަށަވަުރން ކަލޭގެފާނުންގެ وحى ގެމީހުންުކރެ މިާހުރ قوم

އީމާންނުވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުން އެކުާރ ން قومއީމާންވެފައިވާމީހުން ފިަޔވައި ދެން އެހެންީމހަކު ކަޭލގެފާނުްނގެ 

  !ވެވަޑަިއގެން ހިތާމަފުޅު ނުުކރަްއވާށެވެمايوسކަންތަކާމެދު ކަލޭގެފާުނ 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބެއްލުާމއި  (37) އަިދ  !ފުޅާއެއްގޮތަްށ ކަޭލގެފާނު ނަުއކޮޅު ަހއްދަވާށެވެأمر

އަނިޔާވެިރވީމީހުންނާއިމެދު ) ންާނއިމެދު( ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި مشرك ކުރަްއވައި ބަސްފުުޅ مخاطب

 ވެގެންދާޭނ ަބއެކެވެ. غرقހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކީ  1ވިދާޅުނުވާށެވެ

އަދި އެކަޭލގެފާނު ނައުކޮޅު ަހއްދަވަމުންދެއެވެ. )އެީއ އެްއަގމުގައެވެ. މޫދާ މާދުރުގަެއވެ.( އަދި ރަުށެގ  (38)
ން އެކަލޭގެފާނު )ނައުކޮޅު ހައްދަވާތާ( ަކއިރިންލާަފއިދަންޏާ އެަކލޭގެފާނަށް މަލާމާތްކުެރއެވެ. )އެމީހުްނ ބޮޑެތިމީހު

ކަްނ ދޫކޮށްަލއްވާފަިއ ވަޑާންފެްއޓެވީތޯއެވެ. އަިދ ތިޔަ ަނއު ތިޔަީއ ެއއްގަމުގައިުދއްާވ نبىބުނާކަމުގައިވެއެވެ. މިހާުރ 

ބެއް ނޭނގެެއވެ. މިއީ މަލާމާތަށް އެމީހުންބުނާ ބައެއްތަކެތި ކަމުަގއިވިެއވެ.( ނަވެއްތޯއެވެ. އެހެންނާފަހެ މޫދުވީ ހިސާ

އެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވެއެވެ. ކަލޭމެން އަުހރެމެންނަށް މަލާމާތްކުރަްނޏާ ައހުރެމެންވެްސ ަކލޭމެން ތިަޔ 
 މަލާމާތްކުރާގޮތަށް ކަލޭމެނަށް ަމލާމާތްކުރާނަމެވެ. 

އެްއ އަންނާނެމީހެއް ކަލޭމެންނަށް އެނގިދާނެއެވެ. عذابއެމީހަކަށް ެދރަނިކަމެތިވެގެްނވާ  އަދި ނިކަންހުރެ (39)

 އެްއ އަންނާނެ މީހަކު އެނގިދާނެއެވެ. دائمىعذابުދވަހުން( ަނރަކައިެގ آخرةއަދި އެމީހަކަްށ )

ހަަމ ސީދާ ބިމުން( ފެްނ  އަދި ފުޅު ައއިހިނދުން ަކއްާކ އުނުދންތަކުން )ަަأمرދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (41)

އަރަންފަށައިފިއެވެ. ތިމަްނރަސްކަލާނެގ )އެަކލޭގެފާނަށް( ެއންގެވީމެވެ. ކޮންމެ ިދރޭބާވަތަކުން ޖޯޑުޖޯޑު ާވގޮތަްށ 
އަިދ އެމީހެއްގެމަްއޗަްށ )ހަާލކުގެ( ބަސްފުުޅ އިސްެވގޮސްފައިވާީމހުން ފިަޔަވިއ  !ދޭތި އެނަވަްށ ަލއްވާށެވެ

ކަލޭގެފާނުންގެ  ައިދ  !އަދި އީާމންވެގެންވާމީހުންވެްސ އެނަވަށް ލައްވާެށވެ !ރިންވެސް ލައްވާެށވެވެ أهل

 މަދުބަޔަކުމެނުވީ އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެްނ ނުވެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =   .ެއަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވ     =  ެކަލޭމެން އެއަްށއަރާށެވ!        

   =  ީފުޅުންނެވެ. إسمެގ الّلهޭއގެ ުދވުމާއި އަދި ޭއގެ ބަނަދރުކުރުްނވަނ     =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 ެއއީ. رّبތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ       =  ާލެްއވުްނ رحمةހަމަކަށަވަރުން ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

  ބޮޑުކަލާނގެއެވެ.      = .ެއަދި އޭތި އެމީހުންނާއިގެން ދުވެއެވ           = 

 ފަރުބަދަތައްވަުރގެ ރާޅުތަކުގެތެޭރގައި.         =   ިއަދ )نوح ( ެއކަލޭގެފާނުންެގ الّسالمعليه

 ދަރިކަލުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. )ޮގވާލެްއވިއެވެ.(      =  .ެއަިދ އޭނާވަީނ ަވކިވެގެންނެވ 

          = ެޭއ އަހުރެްނގެ ަދރިފުޅާއެވެ. އަހުެރމެންނާއެކު )ނަވަށް( ައރާށެވ!    =  ައިދ

  !ކަލޭ ުނވާށެވެ      = ންނާއިއެުކ. كافر    = .ެއޭނާ ދެންނެވިެއވ       

   =  .ެއަުހރެން ފަރުބަަދއަކަށް އަާރ ހަމަޖެހިދާނަމެވ         =  އެފަރުބަަދ އަުހރެްނ

  ފެނުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެ.  =  .ެއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވ      =  މިއަުދ

   ެގ ައމުރުފުޅަށެވެ.الّله =     ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ މީހަކުނެެތވެ.     =   رحمةެއކަލާނެގ

  ލެއްިވ މީހަކުމެނުވީ.       =  .ެއަިދ ެއދެމެދު ރާޅު ުހރަސްކޮށްަލއިފިއެވ     

   =  )ީފަހެ އޭނާވީ )އެދަރިަކލުންވ   ވީމީހުންގެތެެރއިންނެވެ.غرق      =  އަިދ

)އެަބހީ:  !އެންގެވުނެވެ. އޭ ބިމާެއވެ  ބިމަށް އެންެގވިއެވެ.( الّله      =  ތިބާގެ ފެން ިތާބ

  (!)އެބަީހ: ފެންހިނދޭށެވެ !ދިރުވައިލާެށވެ       = ެތިބާގެ ފެން ހިފަަހއްޓާށެވެ  !އަދި އޭ އުޑާއެވ! 

      = .ެއަދި ބިމުގެ ތެރެއަށް ފެްނވަދެ ހިކިއްޖެއެވ        އަދި ކަންތައްެވ

 ނިމިއްޖެއެވެ.           =  ިއަދ ކިާޔ ފަރުބަދައިަގއި )ނާކޮޅު( ީބިހ الُجْودى 

  ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ.   =  .ެއަދި އެންގެވުެނވެ. / ބުނެވުނެވ        = 

  ދުރުކަމާއެވެ.(އާިއ رحمةގެ الّلهއަނިޔާވެިރވިމީހުންނަށް ހުިރ ދުރުކަމާެއވެ. )        =  ިنوحއަދ

 ދެންނެިވއެވެ. مناجاއަށް رّب( އެކަޭލގެފާނުން عليهالّسالم)    =  ފަެހ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިެއވެ. ޭއ
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އަޅުގެ     !ެއވެرّب          =  أهلހަަމކަށަވަރުްނ މިއަޅާެގ ދަރިަކލުންވަީނ މިއަޅާެގ

 ވެރިންގެތެެރއިންނެވެ.        =  حّقފުޅު އެީއ ހަަމ وعدއަދި ހަަމަކށަވަރުން އިބަރަސްަކލާނެގ

  ތެދެވެ.       =  ްެގ حكمކުރައްވާ އަދި  حكمއަދި އިބަރަްސކަލާނގެއީ އެންމެމޮޅަށ

  ވެރިޔާެއވެ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެނަުވގެ ުދވުމާއި އަދި އެަނވުެގ  !އަދި އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެނަވަްށ ކަލޭމެްނ އަާރށެވެ (41)
ނޑައެޅިގެން ގިަނގިނައިްނ رّبފުޅުންނެވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ ތިަމންކަލޭގެފާނުެގ إسمެގ الّلهބަނދަރުކުރުންވަީނ  އެީއ ކަ

 ލެއްވުންބޮުޑ ކަލާނެގކަން ކަށަަވރެވެ. رحمةފާފަފުއްސަވާ 

عليه)نوحއަދި އެނަުއކޮޅު އެމީހުންާނއިގެްނ ފަރުބަދަތައްަވރުެގ ބޮޑެތި ާރޅުގެތެރޭގަިއ ދުވަމުންދެއެވެ. އަިދ  (42)
ނޑުގަެއވެ.  (الّسالم އެަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވެ ގޮަވއިލެްއވިއެވެ. ޭއރު އޭނާ ވަނީ ނަވާ ވަކިން ކަ

އަިދ ކާފަރުންނާއެުކ  !ައހުރެމެންނާއެުކ ނަވަްށ އަރާެށވެ !ފަހެ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ އޭ އަުހރެންެގ ދަރިފުޅާއެވެ
  !ނުވާށެވެ

އަުހރެން ފަރުބަދަައކަށް ައރާ ަހމަޖެހިދާނަމެވެ. އެފަރުބަދަ އަުހރެން ފެނުްނ އެދަރިކަލުން ދެންނެިވއެވެ.  (43)
الّلهސަލާމަތްކޮށްދީފާނެއެވެ. ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. މިއަުދ ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެްއވެްސ މީހަުކ ނުވާނެއެވެ. މިީއ 

ފުޅުން ހިނގަމުންދާކަމެކެވެ. ެއކަލާނެގ  أمرގެ  ސަލާމަތެްއ ނުވާނެެއވެ. )އަިދ  ެލއްވި ީމހަކުމެނުވީ رحمة
އެހިސާބަށް ދެބަފައިންގެ ވާހަަކ ދާއިރަށް( އެދެބަފައިކަލުްނގެ ދެމެދަށް ރާޅެއް ހުރަްސވެއްޖެެއވެ. )ދެން އެދަރިަކލުްނ 

 ވެގެންދިަޔ މީހުންގެެތރެއިންެނވެ. غرقގެއްލުނީެއވެ.( އަދި އޭނާވީ 

އަދި ބުނެވުނެވެ. )އެބަހީ:  (44) އަިދ ޭއ  !ތިބާގެ ފެން ތިބާ ދިރުވަިއލާށެވެ !ވެ.( އޭ ބިމާއެވެއެންގެިވއެالّله
ނޑު ގެނބިގެްނގޮސް ހިކިއްޖެއެވެ. އަިދ  !ތިބާެގ ފެން ތިާބ ހިފަަހއްޓާށެވެ !އުޑާއެވެ އަދި ބިމުގެެތެރއަށް ފެންގަ

ހުރިހާކަެމއްވެ ނިމިއްޖެއެވެ. )އެންެމހައި ކާަފރުން ހަާލކުެވ ދިޔައީއެވެ.( އަދި  ފަރުބަދައިަގިއ  ކިޔާ الُجوِدي 
ެގ الّلهނައުކޮޅުގޮސް ހަމަޖެހިއްެޖއެވެ. ބަނދަރުކޮށްފިެއވެ. އަދި އެންގެވުނެވެ. އަނިާޔވެރިންނަށް ހުރި ުދރުކަމާއެވެ. 

 އާިއ ދުރުކަމާެއވެ. رحمة

ދެންނެވިއެވެ. ފަެހ އެަކލޭގެާފުނ دعاءދެންނެވިއެވެ. مناجاއަށް رّب( ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليهالّسالم)نوحއަދި  (45)
ދެންނެވިއެވެ. ޭއ އަޅުެގ  ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާެގ ދަރިަކލުންވަނީ ިމއަޅާގެ  !އެވެرّب ވެރިންގެެތރެއިންނެވެ. أهل

وعدފުޅު އެއީ ހަމަ وعد)އޭނާ ވީތަނެއް ނޭނގެެއވެ.( އަދި ހަމަކަަށވަރުން އިަބރަސްަކލާނގެ  ފުޅެކެވެ. )އެީއ حّق
أމިއަޅާގެ  ވެރިްނ ސަލާމަތްުކރައްވާެނކަމުެގ هل ފުޅެވެ.( އަދި އިަބރަސްކަލާނގެީއ އެންމެމޮޅަށް وعد ުކރައްާވ حكم

 އެވެ.حاكم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެއެކަލާނގ ުކރެްއވިއެވެ. ޭއ وحى الّسالم)نوح  !( ެއވެعليه        = 

  ވެރިންގެެތރެއިން ނުެވއެވެ.أهلހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ކަލޭގެފާނުންެގ          =  ހަމަކަށަވަރުްނ
އެއީ  ނޫްނ صلح އެކެވެ. )މި عمل ައއިެގ މާނައިގަިއ ވަރަށްބޮޑު جملة ވެެއވެ. إختالف خالصةމާނައިގަިއ إجمالى

   ( إنشاءالّلهދަންނަވާނަން.    = ެފަެހ ަކލޭެގފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ސުވާުލ ނުދަންނަވާށެވ! 

            =  .ިއެކަެމއްެގ އެނގުމެްއ ކަލޭގެފާނަށް ުނވާކަންކަމުގައ      = 

  ދެއްވަެމވެ. وعظހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށް    = .ްަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއ ނުގަތުމަށ 

       = .ްޖާހިލުންގެތެރެއިނ    =   ު( ދެންނެވިެއވެ. عليهالّسالم)يعنى:نوحއެކަލޭގެފާނ

އަޅުގެ    !ެއވެ.رّب     =  މިއަޅާ އިަބރަސްކަލާނެގ ްނ حضرة އާިއ ރައްކާެތރިކަްނ ِحَماية

 އިބަރަސްަކލާނގެއާިއ ިމއަޅާ ސުވާުލ ދެންނެވުމުން. =    ލިބިގަންނަމެވެ.         

=  ެލިބިފައިނުާވ ކަންތަކާއިމެދު. علمމިއަޅާއަްށ އެކަމެްއގ      =  އަިދ އިަބރަސްަކލާނެގ މިއަޅާއަްށ

 ނުފުއްސަވައިފިއްޔާ.    =  އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ މިއަޅާއަްށ  ނުލަްއވައިފިއްޔާ. رحمة    

    =  .ެމިއަޅާވާނީ ގެއްލި ހަާލކުވި މީހުންގެެތެރއިންނެވ    =  ޭنوحބުނެވުނެވެ. އ

  އެވެ.        =  ެތިމަންރަސްކަލާނގ  !ސަލާމަތްތެރިކަާމއެކު ފައިާބވަޑައިގަންނަވާށެވެންވާ حضرة

      =  .އަދި ަކލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށްވާ ަބރަކާތާއެުކ          = އަިދ ކަޭލގެފާާނިއ

އެކުގައިވާީމހުންެގ ފަރާތުްނ އަންނާނޭ )  ންގެ( މީހުންެގމައްޗަށާއި. مؤمن      =  އަިދ އެބަޔަކަްށ

)ދުނިޔޭގެ    ަގއި( އަރާމުކޮޅެއްދޭނޭ ަބޔަކުގެމައްޗަާށއި. حياة      =   ދެން އެމީހުންނަްށ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ންޖެހޭނޭ. )އަންނާނޭ(. حضرة     =  ިވޭންދެނިވ އެއް. އެީއ عذاب

  ންނެވެ. مشركކާފަރުންނާއި         =  يعنى:نوحعليهތަކަީކ )خبر(  އެ!އެވެ رسولالّله)ޭއ

 އެވެ. خبرގެ َعْيُبަތއް މިއީ( خبرގެ الّسالم      =   ެތަްއ خبرތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް އ
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 އަންގަވާ.       =  ެދެނެވަޑައި ގަންނަވާ ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ.ތައް خبرއ   

    =  ެކަލޭގެފާނުވެސް އަދި ަކލޭގެފާނުންގ  ގެީމހުންވިޔަސް.قوم         = .ްމީގެކުރިނ 

     = ެފަހެ ކަލޭގެފާނު ކެތްެތރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވ!         =  ހަމަކަށަވަުރްނ

  ވެރީްނނަށެވެ.تقوىފަހުކޮޅުވަނީ )އެބަހީ: ފަހުކޮޅު ރަނގަޅުވުންވަނީ( 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެކަލާނގެ  (46) ވެރިްނގެތެރެއިން ުނވެއެވެ. أهلކުރެްއވިއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އެަދރިކަލުން ަކލޭގެފާނުންގެ وحى

( ުނވަަތ والّلهأعلمކުރާކަުމގައެވެ. شركކަމުގައި ނުވެއެވެ. )ބުނެވެނީ އޭނާ عمل عملصالحހަމަކަށަވަރުން އޭާނގެ 
ކަލޭގެފާނު އެދަރިަކލުންގެ މައްަސލަިއގައި ތިމަންަރސްކަލާނގެއަށް ދެންނެިވ ދެންނެވުން  عمل ގެތެެރއިްނ صالح

 (والّلهأعلمبالّصوابކުރަްއވަނީ ފަހުްނ ިމދެންނެވި ގޮތެވެ. طَبرىراِجُحވެެއވެ. جمةترނުވެއެވެ. މިދެ 

( وحى ކުރަްއވައެވެ. އޭ الّله ( ަކލޭގެފާނަށް އެކަެމއްގެ !އެވެنوح އެނިގވަޑައިގެންނުވާ ކަންތަކަްށ خبر
އަިދ ަކލޭގެފާުނ  1ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ނުދަންނަވާށެވެ ންެގ ެތރެއިްނ ވެވަޑައިނުގެންެނވުމަްށ  جاهل

 ދެމެވެ. نصيحةދެމެވެ. وعظތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް 

އެކަލޭގެފާުނ  (47) نوح الّسالم)يعنى: ( ދެންނެިވއެވެ. އޭ އަޅުގެعليه ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާައްށ  !އެވެرّب
ދެންނެވުމާއިމެުދ އިބަަރސްކަލާނެގ  އެނގިގެންނުާވ ކަންކަމާއިމެުދ އިަބރަސްކަލާނގެާއ ސުާވލުޮކށް ްނ حضرة
ފަހެ އިބަރަސްަކލާނގެ މިއަޅާއަށް ނުފުއްސެިވއްާޔ  1ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދެްއވުންއެދި މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ

އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ ިމއަޅާއަށް  ނުެލއްވިްއޔާ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވާީނ ގެްއލި ަހލާކުެވގެންާވ رحمة
 މީހުންގެތެރެއިންނެވެ. 

(48)  އިއްވެވުެނވެ. އެބަހީ: وحى وحى  تعالى ކުރެްއވިއެވެ. ޭއ الّله ތިމަންރަސްކަލާނގެ  !އެވެنوح ންާވ حضرة
އަދި ަކލޭގެފާނާއި އެކުގަިއވާ މީހުންެގ އަދި ކަޭލގެފާނަށާއި  !ސަލާމަތްތެރިކަމާއިެއކު ފައިބާވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

ދަރިކޮޅުން އަންނާނޭ  ްނގެމައްޗަްށ ވާ مؤمن ާއއިއެުކގައެވެ. އަިދ އެބަޔަކަްށ ދުނިޔޭެގ بركاة ގަިއ ކުަޑ حياة
އަރާމުކޮޅެއް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްވާނޭ ަބޔަކުގެމަްއޗަށްެވސް މެއެވެ. ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ްނ حضرة

ނިޔާކުާރގޮތުން ނައުކޮޅުަގއިވާމީހުންެގ َأزَِلىعلمގެ الّلهއެވެ. )މިީމހުންނަކީ عذابހޭނީ ވޭންދެނިވި އެމީހުންނަށް ޖެ
 ދަރިކޮޅުން އަންނާނޭ ކާަފރުންނެވެ.( 

)އޭ  (49) الّله ( ެއ !އެވެ رسول الّسالمަތކަީކ خبر عليه نوح ެގ  يعنى: ތިމަންރަސްަކލާނެގ  –ތަްއ މިީއ خبر
ގެީމހުންެވްސ قومަތކެވެ. ކަލޭގެފާނުވެްސ އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ خبرެގ َغْيُبކުރަްއާވ وحىތަްއ خبرކަލޭގެފާނަްށ ެއ 

މީގެކުރީ އެަބހީ: މި  ގެުކރީ މި وحى ަތއް ދަންނަކަމުގައި ނުެވއެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާުނ خبر
 ވެރިންނަށެވެ.تقوىވަނީ ހަމަކަށަަވރުން ކަންކަުމގެ ފަހުޮކޅު ރަނގަޅުވުން !ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         ިއަދ  ބާއިގެީމހުންގާތަށް )ފޮނުވީމެވެ.( عاُد      =  ެالّسالم)أخهودއެމީހުންގ (  عليه

       =  ގެ މީހުންެނވެقومއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ އަުހރެންެގ!      =  ްالّلهަކލޭމެނ

  !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ            = ( حقّެއކަލާނެގ ފިޔަަވއި ކަލޭމެނަްށ އެހެްނ އެއްވެްސ )

   އަކު ނުވެއެވެ. إله  =   .ެކަލޭމެން ނުވެއެވ     =  

  ދޮގުވެރިބަޔަުކކަމުގައިމެނުވީ.   =   ެއޭ އަހުރެންގ ) !އެވެقوم   ( 1ގެމީހުންނޭވެقوم    

   =  :ީرسولތިމަންކަލޭގެފާުނ އެކަުމގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނގެ ކިަބއިން ެއއްވެްސ އުޖޫަރއަކަްށ ނޭދެމެވެ. )އެަބހ

  ކަން އިްއވައިދިނުމުެގ މައްޗަެށވެ.(    =  .ެތިަމންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫރަުނވެއެވ       

  =  .ީނެތުމުގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހެއްދެވި ަފރާތަށްމެނުވ      =  ކަލޭމެން ފަެހ

 ( ؟ބުއްދި ނުކުރާނަންހެއްެޔވެ؟ )އެްއޗެއް ނުވިސްޭނހެއްޔެވެ      =  ެއަދި އޭ އަހުރެންގ ެގ قوم

 !މީހުންނޭވެ.      =  ެގަިއ ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވާށެވެحضرةގެ رّبކަލޭމެން ަކލޭމެންގ!  

        =  ެވާށެވެتوبةވެ رجوعއަށް حضرةދެން އެަކލާނގ!      =  ެއކަލާނެގ

 ކަލޭމެނަށް ވާޭރ ފޮނުއްވާެނއެވެ.   =  .ްބޯކޮށ      =  އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ާބުރ

 އިތުރުކޮށްދެއްވާނެެތވެ.      =  .ްކަލޭމެންަގއި ހުިރ ބާުރގެތެރެއަށ     =  އަިދ ކަލޭެމްނ

   .حالވާ كافر/ ުނވަތަ حالއުރެދޭ  =    !ފުރަގަސްނުދޭށެވެ.       =  އެމީހުްނ

ދެންނެވިއެވެ. ޭއ   !އެވެ.هود       =  ކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް. )ތިޔަަދއްކަާވ ވާހަކަުފުޅ

ތެދުކަމުގެމައްޗަށް( އެއްވެްސ  އެއް، حّجة  އެްއ ނުެގންނަވަމުއެވެ. دليل    =  އަދި އަުހރެމެްނ

 ނުވަމުއެވެ.       =  ެއަުހރެމެންގ  ންަތއް ދޫކުރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި. إله     = 

 ކަލޭގެފާނުންގެ ބަސްމައްޗަށް.          =  އަދި ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނޭ ބަޔަކުކަމުަގިއ

  އަހުރެމެން ުނވަމުއެވެ.    = .ެއަުހރެމެން ނުބުނާނަމެވ    =  ަކލޭގެފާަންށ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

  ޖެހުނީކަމުގައިމެނުވީ.     =  ްއަުހރެމެންެގ ބައެއ  ންގެފަރާތުން. إله    =  .ްނުބައެއ

  މޮޔަކަމެއް.   =  .ެއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވ        =  ުالّلهހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނ

 ހެކިކުުރވަމެވެ.    =  ެއަދި ކަލޭމެްނ ހެކިާވށެވ!     =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ ަވީނ

 ބަރީއަވެގެންެނވެ.        =  ަކަލޭމެން ތިޔ  ުކރާތަކެތީން. شريك      = 

 އެކަލާނގެފިަޔވައި.     = ެފަެހ ކަލޭމެްނ ެއންމެން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ ނުބައިގޮެތއް ރާވައިަބލާށެވ! 

        =  ެދެން ކަލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ވަގުތެއް ނުދޭށެވ!  
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި  (51) ބާގައިގެީމހުންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެ عاد رسول الّسالم عليه هود ކަާމއިގެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ أخ
ފޮނުއްވީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. އޭ އަުހރެންގެ  ކަލޭމެން  !ގެ މީހުންނޭވެقوم  !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެالّله

ނަކަށް ެއހެންއެއްެވސް ންއެކަލާނގެ ފިަޔވައި ކަލޭމެ ޔަކުކަމުގަިއ މެނުީވ އަުކ ނުވެއެވެ. ކަލޭމެންނަކީ ޮދގުވެރިބަ إله
ންކަމުަގއި ބުދުތަކަްށ އަުޅކަންކުރުމަކީ ޮދގެވެ. އެއްވެްސ މާނައެްއގަިއ އަޅުކަްނ إلهފިަޔވަިއ الّلهނުވެއެވެ. )އެަބހީ: 

 އެއްޗެއްނޫެނވެ.( حّقއެއަށް ެވވުން 

އޭ އަހުރެްނގެ  (51) ތިމަންކަލޭގެފާނު ެއކަމުގެ މައްޗަްށ އެބަހީ:  !އެވެقوم ލޭމެނަށް ިއއްވުމުެގ ކަން ކަرسول
ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫަރ ތިމަންކަޭލގެފާުނ  -ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެްއވެސް އުޖޫރައަކަްށ ނޭދޭނަެމވެ. –މައްޗަށް

  ؟ްނ މެނުވީ ނުެވެއވެ. ކަލޭމެން ފަެހ ބުއްދި ުނކުރާނަންހެްއޔެވެحضرةނެތުމުގެ ތެރެއިްނ ހެއްދެިވ ަކލާނގެ 

ގަިއ ފާފަފުއްސެވުމަްށ حضرةގެ رّبކަލޭމެްނ ކަޭލމެންގެ  !ގެީމހުންނޭވެقومއަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ  (52)
ނަށް ބޯާވރޭ ފޮނުްއވާނެތެވެ. ންއެަކލާނގެ ކަލޭމެ !ާވށެވެتوبةވެ رجوعއަްށ حضرةދެން އެކަލާނގެ  !އެދިދަންނަވާށެވެ

ދެއްވާެނއެވެ. އަދި ކަލޭމެްނ އުރެޭދ އަދި ކަލޭމެންެގ ބާުރގެތެެރއަށް ބާުރ އިުތރުކޮށް / ނުވަަތ حال حالވާ كافر
  1ފުރަގަސްނުދޭށެވެ

ކަޭލގެފާނު އަުހރެމެންގެ ގާތަށް އެއްވެސް  !ގެފާނެވެهودއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ  (53) ެއްއ دليلއެއް حّجة
ފާނު ހަަމ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކަްށ )ތިޔަދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ތެދުކަމުގެަމއްޗަށް( ުނގެންނަވަމެެވ. އަދި ކަޭލގެ

އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ  ންތަކެއް ނުދޫުކރާނަމެވެ. އަދި އަހުރެމެންނަކީ ަކލޭގެފާނަށް އީމާންވާނެ ބަޔަކުކަުމަގިއ إله
 ނުވެއެވެ. 

)އަހުރެމެންގެ  (54) ންތަކަށް ހުުތރުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ސަބަބުން( އަހުރެމެންެގ ބައެއް إله ްނގެފަރާުތްނ إله
ކަލޭގެފާނަށް ކޮންމެެވސް މޮޔަކަމެްއ ޖެހިވަޑަިއގެންފައިާވ ކަމުގައި މެނުީވ އަުހރެމެން ނުބުނާނަމެވެ. )އެަބހީ: 

ކަލޭގެފާނަްށ ތިޔަވަީނ ެއ  ންގެފަރާތުްނ ނުބަިއ މޮޔަކަެމއް ޖެިހވަޑައިގެންފައެވެ.( އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. إله
ކުރާަތކެތީްނ شريكކުރުވަެމވެ. އަިދ ކަލޭމެންވެްސ ެހކިާވށެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިަޔ ހެކި الّلهތިމަންކަލޭގެފާނު 

 އަހުރެންވަީނ ބަރީައވެގެންނެވެ. 

އެކަލާނެގ މެނުވީެއވެ. ފަެހ ަކލޭމެން އެންމެން )ަކލޭމެްނނާ އަިދ ބުދުތަކާވެގެން( ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ  (55)
ނޑިވަޅެއްވެްސ ނުދޭށެވެ !ނިންމާލާެށވެ ނުބައިގޮތެއް ރާވަިއ ގެްއލުމެއްދޭން  !އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދަ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ުހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނ  އަށް الّله ކޮށްފީމެވެ. وكيل        =   އެީއ

 އެވެ.رّبތިމަންކަލޭގެފާނާ އަދި ަކލޭމެންގެވެސް      =  .ެއެއްވެސް ިދރޭއެއްެޗއް ނުވެެއވ    

        =  .ީނޑުގައި އެަކލާނގެ ހިތްޕަވަިއގެންވާމެނުވ އެެއއްޗެއްެގ ނިތްކުރިާޔ ދިމާ މަތީ އިސްތަށިގަ

  )އެބަހީ: އެއެްއޗެްއ އެަކލާނެގ ބާރުގެދަުށގައިވާމެނުވީ(    =  ެرّبހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ

 ވާނީ.         =  ަހަމ  وحى)އެކަލާނގެ  ގަެއވެ. عدلإنصافސީދާ މަުގގައެވެ. / حّق

  ކުރެއްިވއެވެ.(   = ެ( !ފަހެ އެީމހުން އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ )ވިދާޅުވާެށވ      = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭމެނަށް ިއއްވައިދީފީމެވެ.          =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ

 އެކަމަކާއިގެން ކަލޭމެންގެގާތަްށ ފޮނުވުނު ކަންތައް.        =  رّبخليفةއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

 ވެރިކުުރވާނެއެވެ.       = .ުކަލޭމެން ނޫން ބަޔަކ         =  އަދި އެކަލާނގެއަްށ

  އެއްވެސް ެގއްލުމެއް ަކލޭމެންނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.    =  ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގ   އީ.رّب

       = .ެހުރިހާއެްއޗެއް ރައްކާތެިރުކރައްވާ ކަލާނެގއެވ  ެކުރެއްިވއެވެ.( وحى)އެކަލާނގ  

       = ( .ްعذابއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އަމުރުފުޅުައއިހިނދުނ )ްއައިހިނދުނ      = 

  ( ސަލާމަތްުކރެްއވީމެވެ.عليهالّسالم)هودތިމަންރަސްކަލާނެގ      =  އަދި ެއކަލޭގެފާުނ އަިރުހ

 އީމާންވެގެންތިބިމީހުންނާއި.        =  ެތިމަންރަްސކަލާނގ ްނވާ حضرة  ން.رحمة     = އަިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ.    = ( ދުަވހުގެ( ގަދަެވގެްނާވ قيامة

  ން.عذاب      =  ީބާގަިއގެމީުހންނެވެ. )ހަލާުކވެގެން އެދިޔައީ(عادއަދި އެއ       

   =  ެަތކަށް އިދިކޮޅުހެދީެއވެ.أيةެގ رّبއެމީހުްނ އެމީހުްނގ      =  އަިދ އެމީހުްނ އެކަލާނެގ

 ންނަށް އުރެދުނީއެވެ.رسول   =  ްވީއެވެ.تبعއަދި އެމީހުނ          = އާިއ حّق

  ދުރު ބޮޑާ ކޮންމެމީހެއްގެ އަމުރާއި.         =  تبعއަދި މިދުނިޔޭަގއި އެމީހުންނާިއ
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 ކުރެވިއްޖެެއވެ.     = ގެ ކޯާފއެއް.(الّلهއެއް. )لعنة         =  ިެގ الّلهދުވަހުްނވެސް. )قيامةއަދ

   !ދަންނާށެވެ =  ުކރެވޭނެއެވެ.( تبعކޯފާ    =  ބާަގއިގެ ީމހުން. عادހަމަކަަށވަރުްނ   

    =  ެއެމީހުން އެީމހުންގ  !ދަންނާށެވެ =   ކާފަުރވީއެވެ.އަްށ رّب    = عاد

  ބާގައިގެމީހުންގެމަްއޗަށް )ހެޔޮކަން( ުދރުވެގެްނވެއެވެ.     =  ީެއވެ.قوم( ގެ عليهالّسالم)هودއެއ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކޮށްފީމެވެ. އެަކލާނގެއީ ތިމަންަކލޭގެފާނާިއ އަިދ ކަލޭމެންެގ وكيلއަށް الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ  (56)
 ނޑުގައި އެކަލާނެގ رّب އެވެ. އެއްވެސް ިދރޭއެްއޗެއް ެއއެއްޗެްއގެ ިނތްކުރީގެމަތީގަިއވާ އިސްތަށިގަ

ެވސްވަނީ އެަކލާނެގ ބާރުގެދަުށގައެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ ހިތްޕަވައިގެންވާމެުނވީ ނުެވއެވެ. )އެަބހީ: ކޮންމެއެއްޗެއް 
ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  ވަނީ رّب މަގުގަެއވެ. حّق إنصاف ީނ ްއވަގައެވެ. ) މިހެނީ ތިމަންަކލޭގެފާނު މިގޮަވއިލަعدل

ގެފާުނ ގެްއލެިނ އެކަލާނެގ މަގަށެވެ. ކަލޭމެްނ އެަމގަށް ތަބާނުެވ އަދި އެމަގުަބންދުކުރަނީއެވެ. އެކަލާނގެ ތިމަންަކލޭ
 ނުކުރައްވާނެެއވެ. (

( ހަމަކަށަަވރުްނ !ވަޙީުކރެއްިވއެވެ.( ފަހެ އެމީހުން އެނުބރި ފުަރަގސްދީފިއްޔާ )ވިދާޅުވާށެވެ)هللا  (57)
ތިމަންކަލޭގެފާނު އެެއއްޗަކާިއގެން ަކލޭމެންގެގާތަށް އެފޮނުުވނު އެތި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނު ަކލޭމެނަްށ 

ވެ. )އެބަހީ: އިއްވައިފީމެ ކަްނ ިއއްވައިފީމެވެ.( އަިދ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ رسول ކަލޭމެްނ ަހލާކުކުަރއްވަިއ رّب
ނަށް ެއކަލާނެގއަްށ ންކަލޭމެން ނޫންބައަުކ ޭއގެބަދަލުަގއި ގެންނަވައިފާނެއެވެ. އަިދ އެްއވެސް ގެއްލުެމއް ަކލޭމެ

 ުހރިހާެއއްޗެއް ރައްކާެތރިކުަރއްވަެއވެ. ربّނުދެވޭނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ 

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  (58) ފުޅު އައިހިނދު އެަބހީ: أمر އައިހިނދުން عذاب الّسالم عليه ާއިއ ُهوُد
حضرةވެގެންތިބިމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ إيمانއެކަލޭގެފާނާިއއެކު 

އެއްެގގޮތުންނެވެ. އަދި رحمةންވާ  ދުވަުހގެ ގަަދވެގެންވާ قيامة ން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީުހްނ عذاب
 ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. 

ބާގަިއގެމީުހންގެ ާވހަކައެވެ. އެމީހުްނ އެމީހުްނގެ عادެވގެން އެދިޔަީއ بيانއަދި އެީއ އެބަހީ: މި  (59) ެގ رّب
އާޔަތްތަކަށް ދެކޮޅުހެީދއެވެ. އަިދ ެއކަލާނެގ ފޮނުއްިވ  ބޭކަލުންނަށް އުރެދުނީެއވެ. އަިދ رسول ަމާގިއ حّق

 ީވއެެވ. تبعއާިއ އެމީހުްނ أمرދުރުވެގެންާވ ބޮޑާ ކޮންމެ މީެހއްެގ 

تبعގެ ކޯފާ الّلهބަހީ: ވެިވގެންވިއެވެ. އެلعنة،تبعދުވަހުްނވެސް قيامةއެމީހުންނަށް މިދުނިޔޭގަިއވެސް އަދި  (61)
ހަމަކަށަަވރުން  !ވެވިގެންެވއެވެ. ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ ބާގައިގެމީހުން އެމީހުންގެ عاد އަށް ކާަފރުވީެއވެ. رّب

ާބގައިގެމީހުްނ )ެހޔޮކަމާިއ عاد !ދަންނާށެވެ ގެ الّله ާއިއ( ދުރުެވގެންވެެއވެ. އެީއ رحمة الّسالم عليه ގެ ُهوُد  ގެ قوم
 މީހުންނެވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  އަިދ ާބގައިގެމީހުްނގާތަށް )َثُموُد  ކަމާއިގެން ފޮުނއްވީމެވެ.( رسول       = 

  ( عليهالّسالم)أخصالحއެމީހުންގެ    =    ެقومއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ތިމަންަކލޭގެފާނުންގ

  1ގެ މީހުންޭނވެ     =  އަްށ އަޅުަކންކުރާށެވެالّلهކަލޭމެްނ!         =  ކަލޭމެންނަަކްށ

 އަކުނުެވއެވެ. إله( حقّއެހެން އެްއވެސް )  = .ިއެަކާލނގެ ފިޔަވައ      =  އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 ހެއްދެވިއެވެ.      =  ާގެފާނު ހެއްދެވުީނ آدمބިމުން )އެބަހީ: ކަލޭމެން ހެއްދެވުމުގެ ފެށުމެއްކަމުަގއިވ

 ބިމުންނެވެ.(     = .ެއަދި އެަކލާނގެ އެބިމުގަިއ ކަލޭމެން ވަޒަންވެރި ކުރުިވއެވ  

     =  ެގަިއ ފާފަުފއްސެވުމަށް ދަންނަވާެށވެحضرةފަހެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގ!        =  ދެްނ

އެކަލާނެގ  އަށް ކަލޭމެްނ حضرة  !ވާެށވެتوبة    1ވާށެވެرجوع   =    ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ

 އިޖާބަުކރައްާވ ަކލާނގެެއވެ. دعاءުކއްތަންވެވޮޑިގެންާވ   =    އީ. رّب      = 

އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. އޭ    1އެވެصالح          =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންެގ

 ތެރޭގައި އެެދވިގެންވާ ޭބކަލަކުކަުމގައިވިެއވެ.      =  މީގެކުރިން. )ކަލޭގެފާނުންެގ ތިޔަވާަހކައިެގ

  ކުރިން.(    = ެ؟ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށް މަނާުކރައްވަނީތޯެއވ .           = 

 އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންުކރި ަތކެއްޗަްށ އަުހރެމެްނ އަޅުކަންކުރުން.           =  އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިވަނީ ޝައްކެްއގައެވެ.        =  އެއެއްަޗކަށް ަކލޭގެފާުނ

 އަހުރެމެންނަށް ޮގވާލަްއވާ ެއއްޗަކާމެދު.     = .ެޝައްކުުކރާ ބަޔަކުކަުމގައެވ        = 

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ   !ެގމީހުންނޭވެقوم      =  خبرަކލޭމެން ނިކަްނ

   !ދީބަލާށެވެ       =  ިނޑައެޅ  އެްއގެމަތީގައިވަްނޏާ. دليلެވގެންވާ بيانތިމަންކަޭލގެފާނު ކަ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

    =  ެތިމަންކަޭލގެފާނުންގ ގެ رّب   ްނވާ. حضرة     =  ެއަދި އެކަލާނގ ްނ حضرة

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ެއއް އައިސްފައި. )رحمة ކަމާިއ نبى އާިއ حكمة دين  އަިއސްފައިވަނިކޮށް( إسالم  

       =  ފަެހ ގެ الّله ްނ )حضرة އަތުވެއްޖެްއޔާ( ތިމަންަކލޭގެފާނަށް عذاب ދޭީނ نصر

  ކާކުހެއްެޔވެ؟     =  .ާތިމަންކަޭލގެފާނު އެަކލާނގެއަށް ުއރެދިއްޖެއްޔ       =  ފަެހ

  ކަލޭމެން ތިމަންކަޭލގެފާނަށް އިތުުރ ނުކޮށްދެެއވެ.      =  .ީގެއްލުމާިއ ަހލާކުމެނުވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( ތިމަންަރސްކަލާނެގ عليهالّسالم)أخصالحކަމާިއގެން އެީމހުންެގ رسولބާގަިއގެމީހުންެގ ގާތަްށ ثمودއަދި  (61)

ފޮނުއްވީމެވެ. އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ތިމަންަކލޭގެާފނުންގެ   ކަލޭމެން  !ގެމީހުންނޭވެقوم އަްށ الّله

އެއް ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެއެވެ. އެަކލާނގެއީ ބިމުްނ إله( އެހެން ެއއްވެްސ حقّެއކަލާނގެ ފިަޔވައި ) !އަޅުކަންކުރާށެވެ

ެހއްެދީވ آدمعليهعليهالّسالمފެއްޓެިވ ަކލާނގެެއވެ. )އެަބހީ: ކަލޭމެންެގ ބަފައިަކލުން ކަމުގައިާވ  ކަލޭމެން ހައްދަވަން 

ގަިއ حضرةބިމުގެ ެވލިންނެވެ.( އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެބިމުަގިއ ވަަޒންވެރިކުުރވިއެވެ. ފަެހ ަކލޭމެން އެކަލާނެގ 

ނގެއަްށ ަކލޭމެން ދެްނ އެަކލާ 1ފާފަފުއްސެވުމަށް އެިދ ދަންނަވާެށވެ ެވ رجوع ހަމަކަށަަވުރްނ  !ވާށެވެتوبة

 އިޖާބަކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ. دعاءއެީއ ކުއްތަންެވވޮޑިގެންވާ އަދި رّبތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 

ހަމަކަށަވަރުްނ ަކޭލގެފާނުވީ މީގެުކރީގައ ައހުރެމެންެގ ތެޭރގަިއ  !ގެފާނެވެصالحއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ  (62)

ގެންވާ އެދެވި މީަހކުކަމުގަެއވެ. މިހާރު ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެއެްއޗަކަށް އަޅުކަންުކރި އެްއޗެއްަސްށ مقبول

އަހުރެމެން އަޅުކަންކުރުން މަނާުކރައްވަނީޯތއެވެ؟ ހަމަކަށަަވުރން އެކަމަކަށް ކަލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށް ތިޔަޮގވާލަްއާވ 

ނޑައެޅި  ގެން ޝައްކެްއގައެެވ. ޝައްކުކުާރ ބަޔަކު ކަމުގަިއ ވެގެންނެވެ. ކަންތަކާމެދު އަުހރެމެން މިވަނީ ކަ

އެކަލޭގެފާނު  (63) الّسالم عليه صالح ވިދާޅުވިެއވެ. އޭ ތިަމންކަލޭގެފާނުންގެ يعنى: ަކލޭމެްނ  !ގެމީހުންނޭވެقوم

ނިކަން  ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންަކލޭގެފާނުްނގެ  !ދީބަލާށެވެخبر ގެ رّب ނޑައެޅި حضرة ން ކަ دليلވެގެންވާ بيان
އެއްގެމަތީގަިއވެފައި އަދި ެއކަލާނގެ  ން ތިމަންކަޭލގެފާނަށް حضرة އެއް އަތުެވއްޖެއްޔާ )އެަބހީ: رحمة ކަާމިއ نبى

 އާިއ حكمة ދީްނ އައުމަށްފަހު( ދެްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު އެަކލާނގެއަްށ ުއރެދިއްޖެއްާޔ إسالم ގެ الّله ްނ حضرة

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  )އެަބހީ: އެކަާލނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  ؟ކާކުެހއްޔެވެ  ދޭނީ نصر ެއއް ފޮނުއްަވއިފިއްާޔ عقوبة

އެކަން  ކޮށް دفاع ދޭނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟( އެހެްނވެއްޖެއްާޔ ގެއްލުމާ ަހލާކުމެނުވީ ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާަންށ نصر

 އިތުރު ނުކޮށްދެެއވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ެގެމީހުންނޭވެقومއަިދ އޭތިމަންކަޭލގެފާނުންގ!          =  ފުޅެވެ. جملެގ الّلهމިއޮީތ

     =  އެކެވެ. دليلއެެކވެ. حّجةކަލޭމެނަށްާވ       = ެފަެހ ަކލޭމެން އޭތި ދޫކޮްށލާށެވ! 

         =    ގެބިމުްނ އޭތި ަކއިބޮއިހެުދމަށް. الّله         =  އަދި ކަލޭމެްނ

  !އެޔަށް ެއއްވެސް ގެއްލުެމއް އުނަދގުލެްއ ނުކުރާެށވެ      ފަހެ )ެއހެން ހަަދއިފިއްޔާ( ކަލޭމެަންށ

 ޖެހިދާނެއެވެ.     =  ްދާދިގާތ  އެއް. عذاب   =  ަފހެ އެީމހުން ޭއެގ

ނޑުފަޅައިފިއެވެ. )އޭތި މަރައިފިއެވެ.(   ބަ  =   .ެފަހެ އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވ      

  !ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ ގޭގަިއ އަރާމުުކރާށެވެ =       = ެނަށް ހަާލުކ ންތިންދުވަުހ )އޭގެަފހުން ަކލޭމ

 އަންނަހުއްޓެވެ.(     =   )ާނޑައެިޅގެންވ އެއީ )ކަ  އެެކވެ. وعد       = 

  ކުރެްއވިއެވެ.( وحى)އެކަލާނގެ  ދޮގުނުވެވޭނޭ.         =  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުުފުޅ

  ން( އައިހިނދުعذاب) އައިހިނދު.        =  ެތިމަންރަސްަކލާނގ ގެާފުނ صالح

  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ.     =  .ިއަދި ެއކަލޭގެފާނާއިެއކު އީމާންެވގެންވާމީހުންނާއ    

   =  ެތިމަންރަސްކަލާނގ ންވާ حضرة  ައކުން. رحمة        =  އަދި އެދުވަުހގެ ެދަރ

   ނިކަމެތިކަމުންނާއި.    =  ެހަމަކަށަަވރުން ަކޭލގެފާނުންގ    .رّب        =  

 ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ. عّزةއެއީ ހިތްޕެވުްނ ގަދަފަދަވަންތަ      =  ިއަނިޔާވެރިވީީމހުްނ  އަދ

  ހިފައިގެންފިއެވެ.       = ).ެނޑު  )އެީމހުންނަށް ގަދައަޑުފަށް ެޖހިއްޖެއެވ  އަޑުފައްގަ      

     =  .ެފަެހ އެމީހުްނ އެީމހުން ގޯތިގެދޮރުތަުކގަިއ ފަިތސްކޮށްފިއެވ   =   )ްމަރުެވގެނ(

ބިންމައްޗަށް ވެރިފަިއވާ     .حال        =   ެއެމީހުން އެާތ  ؟އްޔެވެއެމީހުން ކޮންފަދަހ

   !ދަންނާށެވެ =   ދިރިނުއުޅޭފަދައެވެ.         =  ްَثُمودހަމަކަށަަވރުނ

ބާގައިގެމީހުން އެމީހުންގެ     !ދަންނާށެވެ =  އަށް ކާަފރުވީެއވެ. رّب     =  َثُمود
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 އާއި ހެޔޮކަމާ ދުރުވެގެންެވއެވެ.( رحمةގެ الّلهބާގައިގެމީހުން ުދރުވެގެްނވެއެވެ. )             
އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  = ަި  އެބަީހ ފޮނުްއވި ން رسول   ން مالئكة الّسالم)إبراهيم ( ެގ އަިރަހްށ عليه

 ވަޑައިގެންފިއެވެ.      =  އާއިގެން.خبرއުފާވެިރ         =  ވިދާޅުވިެއވެ.سالمއެބޭކަލުްނ  

     =  އެަކލޭގެފާނުވެްސ   ވިދާޅުިވއެވެ.سالم   =  ފަހެ ެއކަލޭގެފާުނ

   ލަސްވެވަޑައިނުގަންަނވައެވެ.     .ްއެކަޭލގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުނ        =  ފިހެަފިއާވ

 ޅަގެރިއެއް ހިތްޕަވަިއގެން.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

)ތިމަންކަލޭގެފާުނ މިދަްއކަވާ ާވހަަކ ތެދުކަމުގެމައްޗަށް( ަކލޭމެނަށްާވ  !ެއވެقومއަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާުނ  (64)
އަދި އެއަްށ  !ގެ ޖަމަލުފުޅެވެ. ފަހެ ބިމުން ަކއިބޮއި ހަދަން ަކލޭމެން އޭތި ދޫކޮްށލާށެވެالّلهއެއްކަމުގަިއ މިއޮތީ حّجة

އެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ކަލޭމެނަްށ  !ަކލޭމެން އެއަްށ ގޯާނެއއް ނުކުރާެށވެ !އެއްވެްސ ނުބައިކަމެްއ ނުކުރާށެވެ
 އަތުވެދާނެެއވެ. عذابދާދިގާތުން 

ނޑަިއ އޭިތ މަރައިފިެއވެ. ެދންފަހެ ެއކަލޭގެފާުނ  (65) ނޑުކަ  يعنى:صالحعليهالّسالمފަހެ އެީމހުން އޭެގ މޮއްގަ
)ދެން އޭގެފަުހަގިއ  !ނަގާށެވެވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެން، ަކލޭމެން ގޯތިތަކުަގއި ތިންދުވަސްާވންދެން އަރާމުކޮށް މަޖާ

 އެކެވެ. وعدއަތުވެދާެނއެވެ.( އެީއ ދޮގުެވވިގެން ުނވާ عذابކަލޭމެންގެމައްޗަްށ 

ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (66) ފުޅު އައިހިނދުްނ )އެބަހީ: ެއ أمر ގެމީހުންނަްށ قوم އައިހިނދުްނ( عذاب
ތިމަންރަސްކަލާނެގ  الّسالم)صالح ( ަސލާމަތްކުެރއްވީމެެވ. އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިުހގައި عليه ވެގެންތިިބ إيمان

މީހުންވެސް ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. ެއއީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ންާވ حضرة އެކެވެ. އަދި އެުދވަހުެގ رحمة
رّبރުން ކަޭލގެފާނުންގެ އެނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަމުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. ހަމަކަށަވަ 

 ވަންތަ ަކލާނެގއެވެ. عّزة( އެަކލާނގެީއ ގަދަފަދަވަންތަ !)ދަންނައެވެ

ނޑެއް އަިއސް އެމީހުްނ ހަާލކުވީެއވެ. )އެބަހީ: އެީމހުންނަށް އަިއ ގަދައަޑުފަުށެގ  (67) އަދި ގަދައަޑުފަށްގަ
ވެގެްނ ބިމަށްވެރިފަިއވާ ސަބަބުން އެމީހުްނ މަރުވެއްެޖއެވެ.( އެީމހުންގެ ގޯތިތަުކގައި ަމރު އެީމހުްނ حال

 ފަތިސްކޮށްފިއެވެ. އެމީހުން ަމރުވެދިޔަީއއެވެ. 

ثمودހަމަކަށަވަރުން  1އެމީހުން ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ އެމީހުން އެތާ ިދރިނުއުޅޭފަދައެވެ. ދަންނާށެވެ (68)
ބާގައިގެމީހުްނ އެމީހުްނެގ   !އަްށ ކާފަރުީވއެވެ. ދަްނނާށެވެرّب ހުންނަށް )ބާގައިގެމީ ثمود ( رحمةެގ الّله

 ދުރުވެގެންެވއެވެ. 

إبراهيمعليهالّسالم –ބޭކަލުްނ مالئكةން ެއބަހީ: رسولއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފޮނުްއވި  (69)
ގެ ައރިހަށް އުފާވެިރ  ނޑައެޅިގެންވާ خبر ާއއިގެން ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަިދ އެބޭކަލުްނ ކަ އަކުން ަސލާްމ سالم

ކުރެއްިވއެވެ. އަދި އެަކލޭގެފާނު އެބޭަކލުންނަށް ސަލާމްުކރެްއވިއެވެ. ދެންފަހެ ލަްސވެވަޑައިނުގަންނަަވއި ފިހެފައިާވ 
ޅަގެރިޔަކާއިގެްނ  الّسالم)إبراهيم  (  ވަޑައިގެންފިއެވެ. )އެކަލޭގެފާނު ހީފުޅުކުރެްއވީ އިންސާނުންެގ ތެެރއިްނވާ عليه

 ންނަށް ފަރީކޮޅެްއ ގެންނެީވއެވެ.(مهمانއެހެްނވެ ންކަމަށެވެ. مهمان
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  .ުފަހެ އެބޭކަލުންެގ އަތްޕުޅުތައް ެއކަލޭެގފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިހިނދ       = 

 އެޔާދިމާއަށް )އެކާާނއަށް( ނުފޯރާތީ. )ފަރީނުކުޅުްއވާތީ(  =  އެބޭކަލުންނާެމުދ

 އިންކާރުެވވަޑައިގަންނަވައިފިެއވެ.         =  އަދި އެބޭކަލުންެގ ފަރާތުން އެކަޭލގެފާނަްށ

 ުކރެވިއްެޖއެވެ. إحساسބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަތުމެއް        =  އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ. ިބރުފުޅުގެންވަަޑިއ

  1ނުގަންނަވާށެވެ      =  .ީތިމަންބޭކަލުްނ ފޮނުއްވިެގންވަނ          = އަށެވެ. لوطقوم 

      = .ެއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިކަނަބުލން ކޮޅަށް ހުންނެވިއެވ       =  ެފަހ

 އެކަމަނާ ހިނިފުޅުވެޑުވިެއވެ.       =  ެދއްވީމެވެ. خبرފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެކަމަނާއަްށ އުާފވެިރ 

    =  الّسالم)إسحاق  ( ލިިބވަޑައިގަންނަވާނޭަކމުގެ.عليه         =  ިއަދ ެގ إسحاق

 ފަހަތުން )މާމަދަރިކަލަކަށް(     =  الّسالم)يعقوب   ( ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމުގެ.عليه   

     =  ިއެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއހުރ   !އެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވެعجائب     =  ތިމަންކަމަާނ

ދެން ވިހާނެހެއްެޔވެ؟ ތިމަންކަމަނާއީ   އެކެވެ. عجوز         =  އަދި މިއިންނެވީ ތިމަންކަމަނާެގ

  ފިރިކަލުންނެވެ. އެއީ މުްސކުޅިއެކެވެ.    = .ީަހމަކަށަވަރުން ތިަޔކަމަކ       = 

 ކަމެކެވެ. عجائب   = .ެއެޭބކަލުްނ ވިދާޅުވިއެވ          =  ފުޅާމެުދ أمرގެ الّلهކަމަާނ

 ވެވަޑައިގަންނަވަނީޯތއެވެ؟ عجائبގެ ިނޔާފުޅާއިމެދު( الّله)          =  ީާއިއ رحمةގެ الّلهެއއ

 ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވާ. =   އެވެ. بركاةއެކަލާނެގ       = ( ޭގޭެގ إبراهيمއ )ެأهلގެފާނުންގ

 ވެރިންނޭވެ.        =  ،ީثناءއާިއ مدحލިިބވޮޑިގެންާވ އަިދ حمدހަމަކަށަަވރުްނ އެކަލާނގެއ

 އާއި މާތްކަމުެގ ެވިރ ކަލާނގެއެވެ.     =   .ްދިޔަިހނދުނ       = ( ެގ عليهالّسالم)إبراهيم

 ކިބައިން   =   ްބިރުެވރިކަނ         =  ިލިބިވަޑައިގެްނ  خبرއަދި އެކަލޭގެފާނަްށ އުފާެވރ  
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            =  )އެޔަށްފަހު އެކަލޭގެފާުނ( قوم އާއިމެދު ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ނުވަަތ لوط

ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްިވ ަމލާއިކަތުންނާިއ    ުކރައްާވންފައްޓަވައިފިއެވެ.جدل     =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 الّسالم)إبراهيم  ( އަކީ.  عليه         =  ުކިޔަމަންތެރި  –ކޯފާމަޑ-  رجوعވެ  توبة

  ވެވަޑައިގަންނަާވ ބޭކަލެެކވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނުވީީތ )އެބަހީ: واصلދެންފަހެ  )ފަރީކުޅުްއވާން ދެންނެވުމުން( އެބޭކަލުންެގ އަތްުޕޅު އެފަރީކޮޅާދިމާއަށް  (71)

އެބޭކަލުްނ ފަރީނުކުޅުއްވީމާ( އެޭބކަލުންނާއިމެުދ ުރހިވަޑަިއ ނުގަންނަާވކަހަަލ ގޮތެއްެވ އެބޭަކލުންެގ ފަރާތުްނ 
އެކަލޭގެފާނަށް ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިގަތުމެއް  ވެވަޑައިެގންފިއެވެ. )އެހެނީ އަންނަ إحساس ައކަށް ކާބޯއެްއެޗްއ مهمان

ކޮށްގެންނެެވ. قصدެއއަީއ ކޮންމެވެްސ ނުބައެްއ مهمانެއއިްނ ނުކައިފިނަަމ ބެލެވެީނ ެއ مهمانތައްޔާުރ ުކރުމުން 
އެއިން ކައިބޮއިހަަދއިފިނަމަ ެބލެވެީނ އޭނާެގ ކިބަިއގަިއ ުނބައެއް ނެތްކަމަެށވެ.( ދެންފަެހ ެއ  ބޭަކލުްނ مالئكة

ތިމަންބޭކަލުން ފޮނުއްވިގެންވަީނ  !ވިދާޅުވިއެވެ. ކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެންވަޑައި ުނގަންނަވާށެވެ قوم އަށެވެ. )ެއ لوط
 ހަލާކު ުކރެއްވުމަެށވެ.( قوم

އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮޅަށް ހުންނެވިެއވެ. އަދި ހިނިފުޅުވެޑުވިއެވެ. އަދި  (71) عليه)إسحاق
( އެކަމަނާއަްށ ލިިބވަޑައިގަންނަވާނޭކަމުެގ އުފާެވރި الّسالم ސްކަލާނެގ އެކަމަާނއަށް ދެްއވީމެވެ. ައިދ ތިމަންރަخبر

 ( ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމުަގއެވެ. عليهالّسالم)يعقوبގެފަހުްނ )މާމަދަރިކަެލއްކަމުގައި( إسحاق

ވެފައެވެ. عجوزތިަމންކަމަނާ މިއިނީ މުސްކުޅިެވ  !އެްއގެ ބޮޑުކަމާެއވެعجائبއެކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ. އޭުހރި  (72)
ތިމަންކަމަނާ ދެން ވިހާނެހެްއޔެވެ؟ އަިދ މިއިންނެވީ ތިމަންކަަމނާގެ ފިރިަކލުންނެވެ. އެއީވެްސ މުސްކުޅި ބޭކަެލކެވެ. 

)ބުނެވެނީ އޭރު އެކަމަނާގެ  އަހަުރކަމުގައެެވ. އަދި  77ފުޅު عمر الّسالم)إبراهيم ( ގެ عليه  177ފުޅު عمر
 ކަމެކެވެ. عجائبެއކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ. ތިޔަކަމަކީ  =( تفسيرالطبرىއަހަރުކަމުަގއެވެ. = 

އެބޭކަލުން  (73) މަލާއިކަތްބޭަކލުން ވިދާޅުިވއެވެ. يعنى: عجائبގެ ނިޔާފުޅާމެދު ކަމަނާ الّله
رحمةގެالّلهވެ. އެއީ ތިޔަބޭފުޅު ންގެ މައްޗަްށވާ ވެިރންނޭأهل( ޭގގެ ފާނުގެގެإبراهيمޭއ ) ؟ވެވަޑައިގަންނަވަނީތޯެއވެ

އާިއ މާތްކަމުެގ ެވިރ ثناءއާިއ مدحިލބިވޮޑިގެންވާ އަދި حمدއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެީއ بركاةއާއި އެކަލާނެގ 
 ކަލާނގެއެވެ. 

ދެންފަހެ  (74) الّسالم عليه إسحاقެގ ކިބަފުޅުން ބިރުފުުޅ ފިަލއިެގންދިޔަހިނދުން އަިދ ެއކަލޭގެފާނަްށ إبراهيم
ެގ لوطعليهالّسالمލިބިަވޑައިގަތުމަށްފަހު ދެން އެަކލޭގެފާނު خبرއިގަންނަވާނޭކަުމގެ އުފާެވރި ( ލިބިވަޑަعليهالّسالم)

 ުކރެްއވިއެވެ. جدلގަިއ އެބޭަކލުންނާ ާވހަކަފުޅުދައްކަވަިއ دفاعގެ قوم

ވެވަޑަިއގަންނަާވ توبةއަށް الّلهއަށް ިކަޔމަންތެރި އަދި الّلهއަކީ ކޯފާމަޑު إبراهيمعليهالّسالمހަމަކަށަވަރުން  (75)

 ބޭކަލެކެވެ.



                      
 

7 3 1   

ާމނަ  ގެ هودسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ޭއެބޭަކލުން ވިދާޅުވިއެވެ.( އ( الّسالم عليه     1އެވެإبراهيم   =  މިކަންތަކުްނ

   !ުކރެއްވުމަްށ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން ދޫކޮްށލައްވާެށވެلوطقومدفاع)އެަބހީ:  1ދުރުވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ    

    =  .ެހަމަކަށަވަރުން އަތުވެއްޖެެއވ     =   ެފުޅު. أمرގެ رّبކަލޭގެފާނުންގ      = 

 އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ އަންނަހުްއޓެވެ.        =  دفاع -ަރއްދު ނުުކރެވޭޭނ

 އެއް. عذابނުކުރެވޭނޭ         =  ްނ )އެަބހީ: ަމލާއިކަތްބޭަކލުން( رسولއަދި ތިަމންރަސްކަލާނެގ

 ވަޑައިގެންނެވިހިނދު.   =  )لوط  ގެއަރިހަށް  (الّسالمعليه    =   އެބޭކަލުންނާމެުދ

 އަށް ކަންތައް ނުބަިއވެއްޖެެއވެ.( لوطعليهالّسالمނުބައިވެވިއްޖެެއވެ. )އެބަހީ: އެޭބކަލުްނ ވަޑައިގަތުމުގެސަބަބުްނ 

      =  އަދި އެބޭކަލުންނާމެދު ހިތާމަފުޅުްނ ހިތްޕުޅަށް ދަތިފުޅު ވެއްޖެއެވެ. )އޭުރ އަދި ެއީއ

 މަލާއިކަތްބޭކަލުންކަްނ އެނިގވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ.(    = .ެއަިދ ވިދާޅުވިއެވ         

މިއަދަކީ މީ އުނދަގުލާ  =  ބޮޑުދުވަހެކެވެ. )ނުބައިަކންބޮޑު ދުވަހެކެވެ.( مصيبة      =  އަިދ

 ގެމީހުން އަތުވެއްޖެެއވެ. قومއެކަލޭގެފާނުންގެ     =  .ްހަރުގަންނަވާަފއި އެަކލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށ 

      =  .ެއަދި ކުރިންެވސް އެމީހުްނ ވިެއވ    =   .ިނުލަފާ ކަންތަްއކުރާކަމުަގއ

  )ފިރިހެންކުޅި ކުޅޭކަމުަގއި(    =  ެއެކަޭލެގފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގ ެގ قوم

 މީހުންނޭވެ.        =  .ެމިތިީބ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެން ަދރިންނެވ        = 

  ކަންބޮޑެވެ.طاهرއެކަނބަލުން ަކލޭމެނަށް މާ     =  ްފަހެ ަކލޭމެނ    !އަށް ިބރުވެތިވާެށވެالّله

      =  ެއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ެމހްާމނުންނާއިމެދު. ތިމަންކަލޭގެފާނު ނިކަމެތި ނުކޮށްލާެށވ! 

      =  ކަލޭމެންެގ ެތރޭގަިއ ނުވޭެހއްޔެވެ؟       = ދަންނަ، ތެދުމަުގގައިާވ حّق

 މީހެއް.     =  .ެއެމީހުން ދެންނެވިއެވ      =  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަްށ

 އެނގިވަޑައިގެންފަިއވާނެއެވެ.             =  ކަލޭގެފާނުންގެ އަންހެންދަރިންނާ ދޭތެރޭ އަހުރެމެންނަކަްށ

 ނުވެއެވެ.     =  ެއއްވެްސ  އެއް. حّق     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެާފުނ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

  ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.      =  ).ެައހުރެމެްނ މިއެދޭ އެްއޗެއް. )އެީއ ފިިރހެނުންނެވ    = 

 އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.          =  ތިޔަބައިމީހުންގެމައްޗަްށ ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ާބރެއްވާޭނ

 ނަމައެވެ. )އެީހވާނޭ ަބޔަކުވާނޭނަމައެވެ.(       =  ނުވަަތ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބާުރލިބިވަޑައިގަންނަްނ

 ދާނޭ.        =  ގާތްތިމާެގ ބަޔަކު(  –ތަނބެއް  –ގަދަފަދަކަނެްއ(  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވިެއވެ.( ޭއ  (76) الّسالم)إبراهيم ( އެވެ. ަކލޭގެފާނު މިކަންަތކުން ުދރުވެވަޑަިއ عليه

ުފުޅ أمرެގ رّب( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުްނ !ކުރެްއވުމަށް ނުއުޅުްއވާށެވެُلْوُطَقومِدفاَُع)އެބަހީ:  !ގަންނަވާށެވެ

 އެްއ އެމީހުންނަށް އަންަނހުއްޓެވެ. عذابނުކުެރވޭނޭ دفاعއަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަމަކަަށވަރުން 

الّسالم) ُلوطއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްިވ މަލާިއކަތްބޭކަލުްނ  (77) ( ގެ އަރިހަްށ عليه

ންނާމެުދ އެކަޭލގެފާނު )މޫޑު( ނުބައިވެއްޖެއެވެ. އަދި އެޭބކަލުންނާމެދު ހިތާމަފުޅުްނ ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ އެބޭކަލު
އެކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅު ދަތިވެއްޖެެއވެ. )އެބޭކަލުން ީރތި ފިރިހެނުންގެ ސިަފއިގައި ިތއްބެވުމާއި އަިދ 

އެކަލޭގެފާނުންެގ  ސަބަބުންނެވެ. އަިދ އެީއ ގެމީހުްނގެ ކިަބއިގަިއވާ ިފރިހެުނންނާއެޅުމުގެ ވަބާެގ قوم

މަލާއިކަތްބޭކަލުންކަްނ އަިދ ޭއރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ.( އަދި އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. މިއަދަީކ އުދަނުގާލ 

 ބޮޑުދުވަހެކެވެ. ނުބަިއކަންބޮޑު ދުވަހެެކވެ. مصيبة

އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ  (78) ންގެ އަރިހަްށ އަުތވެއްޖެއެވެ. )ެއީއ ގެ މީހުްނ ަހރުގަންނަވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުقوم

އެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއިތިބި މެހްމާނުންނަކީ ރީތި ިފރިހެުނންތަކެއްކަމަށް ހީކޮެށވެ.( އަދި ިމއަދުގެ ކުރިންވެްސ 
އެމީހުންވީ އެނުލަފާކަންތަްއ  ِلَواُط ުކރުން ހިންާގބަޔަކު ކަމުަގއެވެ. އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. ޭއ يعنى:

ކަލޭގެފާނުންގެ ތިމަން طاهرނަށް މާ ންމިތިބީ ތިމަންގެ ައންހެން ދަރިންނެވެ. އެކުދިން ަކލޭމެ !ގެ މީހުންނޭވެقوم
އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !އަްށ ބިރުވެިތވާށެވެالّله( ަފހެ ކަލޭެމން !ްނ އެކުދިންެގ ބޭނުންކުރާެށވެقواعدވާނެއެވެ. )

ދަންނަ ރަނގަޅަްށ حّقފަހެ ަކލޭމެންގެތެޭރގައި  !މެހުމާނުންނާއިމެދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެރަކޮށް ނިކަމެތި ނުކޮްށލާށެވެ

 ތެދުމަގުގައިވާ އެކަކުެވސް ނެތީހެްއޔެވެ؟ 

އެްއ ނުވެެއވެ. حّقކަށް ެއއްވެްސ އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެންދަރިންނާމެދު ައހުރެމެންނަ (79)

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން މިއެދޭ އެއްެޗއް ކަޭލގެފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ. )ައހުރެެމްނ 
 އެދެނީ ފިރިހެނުންނެވެ.( 

ނޭނަމަެއވެ. ނުވަަތ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް ތިމަންކަޭލގެާފނަށް ބާރެއްދޭނޭ ބަޔަކުވާ (81)

 އެފަރާތަކުން ާބރުލިބިގަންނަން ދާޭނ ގާތްތިމާެގ ބަޔަކު ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ވާނޭނަމަެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ( ްއެބޭަކލުނ މަާލއިކަތްބޭކަލުން( ިވދާޅުވިއެވެ. ޭއ يعنى:   !ެއވެلوط        = 

 ންނެވެ.رسولެގ رّبތިމަންބޭކަލުންނަކީ ަކލޭގެފާނުންެގ         =  އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ ހަމަައކަްށ

 ނުފޯރާނެއެވެ. )އެބަހީ: ކަޭލގެފާނަށް އުނދަގޫ ުނކުރެވޭެނއެވެ.(      =  ފަހެ ަކލޭގެާފުނ

  !ވެރިންނާިއގެން ހިންގަާވވަޑައިގަންނަވާށެވެ.أهلކަލޭގެފާނުންެގ       =  .ިނޑުގެ ބަެއއްގެތެޭރގައ ރޭގަ

     = .ެއަދި އެނބުރިފަހަތަށް ނުަބލާށެވ!     =  .ްކަލޭމެންުކރެ ެއކަކުވެސ  

    =  .ީކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ މެނުވ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަނާއަްށ

  ޖެހޭނެއެވެ.      =   ޭ( عذابއެމީހުނަށް ޖެހޭކަމެއް. )ެއމީހުނަށްޖެހ         =  

ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ   ވެވިގެްނާވ ވަގުތަީކ ަފތިހެވެ. وعد       =  

  ؟ފަތިސްގާތްވެގެންވާކަުމގައި ުނވޭތޯއެވެ         = ( ެއަުމރުފުުޅ عذابދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ )ެގ

 އައިހިނދުން.      =  .ެއެރަުށގެމަތީ ފަރާްތ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވ     =  އެރަށުެގ

 ދަށްފަރާތްކަމުގައި.     =  .ެއަދި އެރަށުގެމަްއޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވެއްސެވީެމވ    

  ހިލަ. =    =  )ްހޫނުކޮށް ހަރުކޮށްަފއިވާ. )ނުަވތަ އެއްވަަނއުޑުނ     =  މަތިމައްޗަްށ

  އަންނަގޮތަށް.         =  ެލެިވގެން(  عالمةފާހަަގލެވިގެްނވާ )ގައި حضرةގެ رّبކަލޭގެފާނުންގ

    =  .ެއަދި ެއރަށް ުނވެއެވ       = ( مّكةއަނިޔާެވރިންނާިއ )ިެގ މީހުނާއ

  ދުރުރަށެއްކަމުަގއި.       =  ިއަދ އަްށ )ތިމަންރަސްަކލާނގެ َمْدَين  ކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވީމެެވ.رسول

       =   އެމީހުންެގ ُشَعْيُب الّسالم)أخ  ( عليه     =  އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ

 !ގެ މީހުންނޭވެ قومތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ      =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެالّلهކަލޭމެނ!    = 

   ެއއް إله( حقّއެހެްނއެއްވެްސ ) =    ކަލޭމެންނަކަށް ނުެވއެވެ.     =  ްއެަކލާނެގ ނޫނ 
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     = ެއަިދ ަކލޭމެން އުިނ ނުކުރާެށވ!       =  :މިނާއެްއޗާ ިކރާއެތި. )އެބަީހ

 މިނުމާ ކިރުމާއެވެ.(         =  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަލޭމެން ފެންނަނީ މުްއސަނދިކަާމ

 ތަނަވަސްކަމުގައިވާީތއެވެ.        =  ައދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

 ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ.      =  ެއާއިމެދު.  عذابވަށައިެލވިފައިާވ ދުވަެހއްގ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެބޭކަލުްނ  (81) މަލާއިކަތްބޭަކލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ يعنى: الّسالم)لوط ތިމަންބޭަކލުންީނ  !( އެވެ عليه

ކަލޭގެފާނުންގެ  ފޮނުއްވާަފއިވާ )މަާލއިކަތް( ބޭކަލުންނީމުެއވެ. އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނާ ހަމަައކަށް ނުފޯރާނެއެެވ. رّب

އެބަހީ: ކަޭލގެފާނަށް އުނަދޫގ ނުކުރެވޭެނއެވެ. ަފެހ ކަޭލެގފާނު ކަޭލގެފާނުންެގ  ނޑުެގ أهل ެވރިންނާއިގެްނ ރޭގަ

އަދި ތިޔައިްނ އެކަުކވެސް އެނބުިރ ފަަހްތ  !ށެވެވަޑައިގަންނަވާ ނުކުމެވަގުތެއްަގއި ހިންަގވާފައި )މިރަށުން( 

ކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނަބލުން މެނުީވއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް އެޖެޭހ  !ނުބަލާށެވެ ެއްއ عذاب

 އެކަމަނާއަށްވެްސ ޖެހޭނެއެވެ. އެމީހުްނ ހަާލކުކުެރއްވުމަށް ަކނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަީކ ފަތިެހވެ. ފަތިސްގާތްކަމުަގއި 

 ނުވޭތޯއެވެ؟ 

ދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (82) ފުުޅ އައިހިނދުްނ އެަބހީ: ެއމީހުންނަށް أمر ނޑައެޅިގެންާވ عذاب އައުމަްށ ކަ

ވަގުތު އައުމުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއރަށުެގ މަތީފުށް ދަށަްށ ލެްއވީމެވެ. )ބަންޑުން ެޖއްސެވީމެވެ.( އަދި އެއްވަަނ 
ރަށުގެ ަމއްޗަށް ވެއްސެވީެމވެ. އެއްިހލަކޮޅަށްފަހު އަނެއްިހލަކޮޅެއް ވެއްޓޭގޮތަށެެވ. އުޑުން ވެއްސެިވ ހޫުނހިަލ ވާޭރ އެ 

 މަތިމައްޗަށްވެހޭ ގޮތަށެވެ. 

)އެހިލަކޮޅުތައްވަނީ( ކަޭލގެފާނުންގެ  (83) ެގ رّب ގައި ފާަހގަލެވި ިސއްކަޖެހިގެންެނވެ. )އެއިން ކޮްނެމ حضرة

ންާނއި )އެބަހީ: މުޝްރިކުންނެވެ.( އަިދ އެރަށް މިހިލަޔަކުން ޖެެހވެންވީ މީަހކު ފާހަގަުކރެިވގެ أهلގެ مّكة
 ވެރިންނާއި( ުދރުވެގެްނވާ ރަށެއްކަމުަގއި ނުވެެއވެ. 

ކަމާިއގެްނ رسول( ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليهالّسالم)أخشعيبެވރިންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެ أهلގެ مدينއަދި  (84)

ފޮނުއްވީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  ކަލޭމެން  !ގެ މީހުންނޭވެقوم ައްށ الّله

އެއް ކަލޭމެނަކަްށ ނުެވއެވެ. ކަލޭމެްނ މިނެކިރުްނ އުިނ إله( ެއހެންއެއްވެްސ حقّއެަކލާނެގ ނޫްނ ) !އަޅުކަންކުރާށެވެ

ންކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާގޮތުގަިއ ކަލޭމެންވަީނ ހަމަ ހެވެްއގައެވެ. އެބަީހ: ހަމަކަށަަވރުން ތިމަ !ނުކުރާށެވެ

عذابތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަުމގައެވެ. އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންަނވަނީ 
 އަށެވެ.عذابވަށައިލެިވގެންވާ ުދވަހެްއގެ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =   އަިދ ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ   !ގެ ީމހުްނނޭވެقوم      =  ކަލޭމެްނ މިނާއެިތ

 (!)މިނުްނ ރަނގަޅަްށ ފުރިހަމަުކރާށެވެ !ހަމަހަމަކުރާށެވެ   =  :ީއަިދ ިކރާއެްއޗާއި. )އެަބހ

 ކިރުމާއި(      =    އަށް. عدلإنصاف      =  އަިދ ަކލޭމެން މީހުނަްށ މަދުކޮްށ

  !އުނިކޮށް ނުހަދާށެވެ  =  ).ާއެމީހުންގެ ތަކެތި. )މީހުންގަންނަ މުދ         = 

 (  !)ުއރެދެމުން ނުހިނގާެށވެ !އަދި ކަލޭމެްނ ބިމުގައި ުނއުރެދޭށެވެ     =  ާحالފަސާދަކުރ .  

       =   ިއަދ   ކަލޭމެނަށް ބާކީކޮްށދެއްވި އެއްެޗއް ކަލޭމެނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ. الّله

       =  ީންކަމުގަިއ ވަންޏާ. مؤمنކަލޭމެނަކ     = .ެއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނު ނުވެެއވ  

     = .ިަކލޭމެންކުާރ ކަންތަކަްށ ފާރަާލ ބޭކަލަކުކަމުގައ        =   އެމީހުްނ

ދެންނެވިއެވެ. އޭ    !އެވެُشَعْيُب      =  ްأمرކަލޭގެފާނުންެގ ނަމާދު ކަޭލގެފާނަށ
   ؟ކުރައްވަނީތޯެއވެ  =  .ްއަހަރެމެން ޫދކޮށްލުމަށ         =  އަހުރެމެންެގ ކާބަފަިއްނ

 އަޅުކަންކުރިތަކެތި. )ބުދުތައް(             =   ނުވަތަ އަހުރެމެން އަހުރެމެްނގެ މުދަލުަގިއ

 ކަންތައްކުރުން.       =  .ްައހުރެމެްނ އެދޭގޮތަކަށ   =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަ

 ކަލޭގެފާނީ.      =  ްއެވެ. )މިހެްނ އެމީހުްނ يقينކޯފާމަޑު އަދި ެތދުމަގުގައިާވ ބޭކަލަުކކަނ

  އެކަލޭގެފާނަށް އެދަންނަވަނީ މަލާމާތުެގ ގޮތުންނެވެ.(      =  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ

ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ      !ގެ މީހުންނޭވެقوم     =  ްކަލޭމެން ނިކަނ )ަކލޭމެން ނިކަްނ  !ދީބަލާށެވެخبر

  (!ދެކިބަލާށެވެ        =   دليلއެއްގެމަތީަގއިވަންާޏ / ރަނގަޅު حّجةވެގެްނވާ بيانތިމަންަކލޭގެފާުނ
 ގެމަތީގައިވެފައި.     =   ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ ގެ رّب  ން. حضرة      =  އަދި އެކަލާނެގ

 ން އެކަލާނގެ  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ ރިޒުެގއްދެއްވާފައި. حضرة         =  ުރިޒުގަކުން. حاللރަނގަޅ  

    =   ްއެިދވަޑައި ނުަގންނަވަމެވެ.އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުނ      =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ

  ވާކަށް. )ތަފާތުާވކަށް( خالفކަލޭމެންނާ           =   ތިމަންކަޭލގެފާނު ެއކަމަކުން ަކލޭމެނަްށ

  ނަހީކުާރ ކަންތަކުަގިއ   =   ުއެިދވަޑައި ނުގަންަނވަމެވެ.ތިމަންކަޭލގެފާނ     = إصالح
މެނުވީ. )ކަލޭމެން   ވުމަށްމެނުވީ.( إصالح     =  .ްތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވީހާަވރަކަށ   

                                

                                 

                                           

                                       

        '                                  
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

    =  ްތިމަންކަޭލގެފާނަށ   ލިބުން ނުެވއެވެ. توفيق    = ގެ الّله  ން މެނުވީ. حضرة  

   =  ުުކރަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ.وكيلތިމަންކަލޭގެފާނ        =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ

 ެވ توبة ވުންވަީނ ހަމައެކަލާނގެ رجوع  އަށެވެ. حضرة    =   އަިދ ޭއ ތިމަންކަޭލގެފާނުެގ ެގ قوم

   !މީހުންނޭވެ    '   =  ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ަކލޭމެންގަިއ އޮްތ ދެކޮޅުވެިރ ރުޅިެވރިަކްނ

 ( !)ސަބަބަކަށް ހަދައިނުލާެށވެ !ހަދައިނުލާށެވެ    = .ްކަލޭމެންނަށްޖެހުނ       = 

 ޖެހުނުފަދަ ކަންތައް.                 =  ގެފާނުންގެنوح  هودއަށް ނުވަަތ قوم

ގެފާނުންގެ  އަށް އަދި ނުވަތަ قوم ގެފާނުންގެصالح  އަށް. قوم       =  ިއަދ قومގެފާނުންގެގެ لوط
 ނުވެއެވެ.     = .ިކަލޭމެނާ ދުރުަބޔަކުކަުމގައ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  (85) ކުރާެށވެ. عدلإنصافަކލޭމެން ިމނެކިރުން ހަމަހަމަކޮްށ  !ގެމީހުންނޭވެقوم

އަދި ބިުމގައި ފަސާދަުކރާ  !އަދި )މިނެކިރާފައި( މީހުންނަށްދޭ އެީމހުންގެ ތަކެތި މަދުުނކުރާށެވެ ބިމުގަިއ حال
  !އުރެދެމުން ނުހިނގާެށވެ

(86)  ކަލޭމެނަްށ ބާކީކޮށްދެްއވި އެއްޗަްށ )އެބަީހ: މީހުްނގެ الّله މަދުނުކޮށް ދިނީމާ ދެްނހުިރ އެްއޗެްއ( حّق
ންކަމުގައިވަްނާޏ އެގޮތް މާރަނގަޅެވެ. އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަށް ފާަރާލ مؤمنކަލޭމެނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ. ަކލޭމެނަކީ 

 މީހަކުކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ުނވަމުއެވެ. 

އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ  (87) ައހުރެމެްނ އަުހެރމެންގެ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންކުިރ ތަކެްއޗަްށ  !އެވެُشَعْيُب
ެގ މުދަލުަގއި އަުހރެމެން ބޭނުންގޮތެްއ ހެދުްނ ދޫކޮށްލުމަްށ ަކލޭގެފާނުްނެގ އަޅުކަންކުރުން ޫދރުކުމަށާިއ އަުހރެމެން

ކުަރއްވަނީތޯއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭގެފާނަކީ ކޯފާ މަޑު އަދި ތެދުމަގުަގއިވާ ބޭަކލަކުަކްނ أمرނަމާދު  ކަލޭގެފާނަށް 
 ބުނުމެކެވެ.( އެވެ. )މިީއ އެމީހުްނ އެކަޭލގެފާނަށް މަލާމާތްުކރުމުގެގޮތުްނ ބުނާ يقين

 !ކަލޭމެން ނިކަްނ ބުނެބަލާށެވެ !ެގ މީހުންނޭވެقومތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ  (88)
ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  ގެ رّب ން ތިމަންަކލޭގެފާނު حضرة އާއި بيان ގެމަތީގަިއ ވެފަިއ އަދި އެަކލާނެގ حّجة

.( ައިދ ؟ރިޒުގުެދއްވިކަމުަގއިވަންޏާެވސް )ކަލޭމެން ބުނާނީ ތިޔަހެންހެއްެޔވެތިމަންކަލޭގެފާނަށް ރަނގަޅު 
خالفތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަންކަމުން ކަލޭމެނަށް މަނާކޮށް ނަީހކުރެްއވި ކަންތަކާއި ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެންނާއި 

ގެފާނުން އެދިވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުއެެވ. ުކރުމަށްމެނުވީ ތިމަންކަލޭ إصالحވާކަްށ ނޭދެމެވެ. ަކލޭމެން خالفނުވާނަމެވެ. 
އެއީ  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ  ކުޅަދާނަވީާހ ވަަރކަށެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ލިބުްނ ހަަމ توفيق حضرةެގ الّله

ންމެނުވީ ނުވެއެވެ. ތިމަންަކލޭގެފާނު  ކުރަީނ ހަމަ وكيل އަށެވެ. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާުނ الّله ވެ رجوع ވަީނ توبة
 އަށެވެ. حضرةއެކަލާނެގ ހަމަ

އަދި އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  (89) ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަށް ަކލޭމެންގެ ކިަބއިގައިާވ  !ގެ މީހުންނޭވެقوم
قومެގ صالحعليهالّسالمއަށް ުނވަތަ قومގެ هودعليهالّسالمއަްށ ނުވަަތ قومެގ نوحعليهالّسالمދެކޮޅުވެރިކަން އެީއ 

عليهއަދި  !( ަކލޭމެނަށް ޖެހިާދނޭ ސަބަބަކަްށ ކަލޭމެްނ ނުހަދާށެވެعذابއަށް ދިމާވިފަަދ ކަންތަްއ )އެފަަދ  لوط
 ( އަދި ަކލޭމެނާ ދުުރެވގެންނުވެއެވެ.تاريخގެ قوم)އެަބހީ: ެއ قومގެ الّسالم
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ެގައި ފާފަފުއްސެވުން އެދިދަންނަވާށެވެحضرةެގ رّبއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ!   

      =   ްދެން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށ   !ވާެށވެرجوع   !ވާށެވެتوبة   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ   އެއީ. رّب     =  ލެއްވުން ބޮޑު )رحمة ވާ އަޅުންނަށް( ނުަހުނ توبة

 ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.         =  ޭއެވެُشَعْيُبއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އ!       

    = ( ައހުރެމެންނަކަްށ ނުވިސްނެެއވެ. حقيقةަކލޭގެފާުނ ތިޔަވިދާޅުާވ ގިނަެއއްޗެތީެގ )       = 

  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނު ދެކެނީ.      =  އަހުރެމެންގެތެރޭަގއި ނިކަމެިތ

 މީހަކުކަމުގައި.     =  ނުވާނަމަ(جماعةއަދި ަކލޭގެފާނުންެގ ާގތްމީހުން ނުވާނަމަ )ކަލޭގެފާނުންެގ 

     =  ުހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނ  ކުރީމުހެވެ. رََجُم      =  އަިދ ަކލޭގެާފުނ

  އަހުރެމެންނަކަށް ނުެވއެވެ.    =   ތެރި ބޭކަލަކުކަމުގަިއ / ބާރުުހރި ބޭަކލަކުކަމުގައި. عّزة  

   =  ެއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ  !ގެ މީހުންނޭވެ.قوم  =  

ކަލޭމެންެގ  =    ( جماعةތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ގާތްތިމާގެީމހުން )ނުވަތަ ތިމަންަކލޭގެާފނުންގެ 

 .؟ތެރިކަްނ ބޮޑީތޯއެވެ عّزةމައްޗަށް ާމ    = ައށްވުރެ. الّله    =  އަދި ަކލޭމެން އެކަލާނެގ

  . )އެއްަލއިލީެހއްޔެވެ.( ؟ލީހެއްެޔވެ       =  .ްަކލޭމެންެގ ބުރިކަީށގެ ުފރަގަހަށ     =  

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ    رّب       =  ަކލޭމެން ުކރާހާކަމެްއ

 ލާވަށައިަލއިގެން.ވެއެވެ. )ހުިރހާކަމެއް ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ.(      =   ެގ قومއަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

 !މީހުންނޭވެ       = ެނުވަތަ ަކލޭމެްނެގ  !ކަލޭމެން ަކލޭމެނަށްކުރެވޭ ކަމެއް ުކރާށެވ /

 ( !ުކރާށެވެعملގެތަކުގަިއ ކަލޭމެްނ        =  ްކުރާެނ މީހެކެެވ. عملހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނީެވސ

     =   .ެފަހެ ނިކަންުހރެ ކަލޭމެނަށް އެނގިާދނެއެވ       =  عذابއެމީހަކަްށ

  އެމީހަުކ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތިކުރާނޭ. =   ކާކަށްކަން.އަންނާނީ އެީއ        =  އަިދ

  ދޮގުވެރިޔަީކ އެއީ ކާކުކަން.   =  ްކޮށް ބަލަބަާލ ތިބޭށެވެ.إنتظارއަދި ަކލޭމެނ!       
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 =   ުކޮށް ަބލާމީހަކީމެވެ.إنتظارހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނީވެްސ ަކލޭމެނާއެކ         =  

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ފުޅުއައިހިނދުން. )އެބަހީ: ެއ أمر   ހަލާުކ ކުެރއްވުމުެގ ނިޔާފުޅު އަިއހިނދުން.(قوم

     =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ الّسالم)ُشَعْيُب   ( ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. عليه     = 

 އަދި އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެްނވާ މީހުންނާއި.       =  އަކުން. رحمةންާވ حضرةތިމަންަރސްކަލާނެގ

        =  ).ެއަދި އަނިޔާެވރިވީމީހުްނގައި ހިފައިފިެއވެ. )އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެއެވ 

   = .ުނޑ   އަޑުފަށްގަ           =  ފަހެ އެމީހުން އެމީހުންގެ ގެތަކުަގިއ

 ފަތިސްކޮށްފިއެވެ.   =  .ިމަރުވެ ތިިރވެގެންާވބަޔަކުކަމުގައ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
حضرةދެން އެކަލާނެގ  !ަގއި ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދިދަންނަވާށެވެحضرةެގ رّبއަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ  (91)

ާވ އަޅުންނަްށ توبةލެއްވުންބޮުޑ އަިދ رحمةއެީއ رّبހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  !ވާެށވެرجوعވެ توبةއަށް 
 ނުހަނު ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެެއވެ. 

އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ  (91) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ ގިނަތަކެތި އަުހރެމެންނަށް ނުވިސްނެއެެވ.  !އެވެُشَعْيُب
)އޭގެ  އެއް ނޭނގެއެވެ.( އަިދ އަުހރެމެން ދެކެީނ ކަލޭގެފާނަީކ އަުހރެމެންގެތެޭރގައި حقيقة ބޭކަލަުކ ضعيف

ނުވާނަަމ )ނުވަަތ ގާތްތިމާގެީމހުްނ ނުވާނަމަ( جماعةކަމުގައެވެ. ެދރަނިކަމެިތ މީހަކުކަުމގައެވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ 
އަހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނު  ކޮށްފީމުެހވެ. ަގލުްނ ތަޅާމަރަިއފީމުހެވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނީ އަހުރެމެންނަްށ رََجم ެތިރ  عّزة
 ވެ. ާބރުހުިރ ބޭކަަލކު ކަުމގައި ނުެވެއވެ. ބޭކަލަކުކަމުގަިއ  ުނވެއެ

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  (92) ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ ގާތްމީހުްނ   !ެގ މީހުންނޭވެقوم
އަދި އެކަލާނގެ  ކަލޭމެންެގ  ؟ތެރިވެަފއި  ބާުރގަދައީެހއްޔެވެعّزةއަްށވުެރ الّله( ަކލޭމެންގެގާުތގައި  جماعة)ނުވަތަ 

ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  ؟ފުރަގަހަށްީލހެއްެޔވެ ކަލޭމެން ުކރާހާކަެމއްގެ ވަށައިގެްނވެއެވެ. އެަބީހ: رّب
 އެކަލާނެގ ހުިރހާކަމެްއ  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ. 

އަދި ޭއ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  (93) ުކރެވޭކަމެްއ ަކލޭމެންެގ ގޮތުގަިއ  ކަލޭމެްނ ކަލޭމެނަށް !ގެމީހުންނޭވެقوم
އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުވެްސ  !ތިބެގެން ކުރާެށވެ  ކުރާުހރީމެވެ. ފަހެ އެމީހަކަށް އެމީހަކު ެދރަޮކްށ عمل
އެއް އަންނަހުީރ އެއީ ކާކަށްކަން ިނކަންހުރެ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ. އަދި ދޮގުެވރިޔަީކ عذابނިކަމެތިކޮށްލާފަދަ 

ކާކުކަންވެްސ އެނގިދާނެެއވެ. ފަެހ ަކލޭމެން  ތިމަންކަލޭގެފާނަީކވެްސ ކަލޭމެނާެއކު  !ުކރާެށވެإنتظار ކޮްށ إنتظار
 ބަލާމީހަކީމެވެ. 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  (94) ން )އެބަހީ: ެއ ފުޅުއައިހިނދުأمر ހަލާކުުކރެްއވުމުގެ ނިޔާފުޅުއަިއހިނދުްނ قوم
ތިމަންރަސްކަލާނގެ  الّسالم عليه އާއި އަިދ އެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގައި شعيب ވެގެްނވާމީހުްނ إيمان

ްށ އެެކވެ. އަިދ އަނިާޔވެިރވީ މީސްަތކުންނަخاّصرحمةންާވ حضرةސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. ެއީއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ 
– ( ންނަށް( ގަދަ އަޑުފަށް އައިސްެޖހިއްޖެއެވެ. ެދންފަހެ އެމީހުން އެމީހުްނގެ ގޯތިގެޮދރުގަިއ މަރުެވ مشرك

 ތަންޑާވެގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައިެވއްޖެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           = ެއެީމުހން އެރަުށގަިއ ނުއުޅޭފަދައެވެ.  ؟އެމީހުްނ ކޮންފަދަހެއްެޔވ . = ެ1ދަންނާށެވ  

     = ދުރުވެގެންވެެއވެ.( رحمةގެ الّلهއަށް ދުރުވެގެްނވެއެވެ. )مدين         = 

 ( ުދރުވެގެްނވީފަދަިއން.رحمةގެ الّلهބާގައިގެމީހުންނަށްވެްސ )ثمود        =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ  الّسالم)موسى ( عليه  ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ. رسول     =   ތިމަންރަސްކަލާނެގ

އަިދ ) =     އާޔަތްތަކާއިގެން.  ގެ ެއއްކައުވަންތަކަމަްށ الّله ކުރާ( دليل ަތކާއިގެން. حّجة

 ތަކާގެން( معجزة )          = އާއި އޭނާގެ ބޮޑުންގެ ގާތަށް.فرعون     =  ފަެހ

  ވީ( تبعވީ. )ބޮޑުން تبعއެމީހުން       = عليه)موسىއާއި الّلهވަނީ فرعونއަށެވެ. )أمرގެ فرعون

 ( ދޮގުކޮށްފަެއވެ. الّسالم      =  ނުވެއެވެ.أمرގެ فرعونއަިދ    =  .ިތެދުމަގުގައ

 )ހެޔޮކަމުގައި(      =  ާއޭނ  فرعون އޭނާގެ يعنى: ގެ ކުރީަގއި ހުންނާނެެއވެ. )އިސްމީހަކަްށ قوم

 ހުންނާނެއެވެ.(       =  ްޤިޔާމަތްދުވަހުނ        =  ފަހެ އޭނާ އެީމހުން ނަަރކަައްށ

ގެންދާނެއެވެ.  ނޑެއްގެ ގާތަށް ގެންދާގޮތަށެވެ.( وارد  ުކރެެއވެ. )އެއީ ފެންބުއިމަްށ ފެންގަ      

      =  .ެއަިދ އެީއ އެަބހީ: އޭާނ އެމީހުްނ ެއވައްދާތަނަކީ ނުަބއިވެގެންާވ ތަނެެކވ     

  =  ވެވުނެވެ. تبعއަިދ އެމީހުންާނ މިދުނިޔޭގަިއ     = ެއއް. لعنة        =  ިقيامةއަދ

 ެވއެވެ.( لعنةދުަވހުންވެްސ قيامةދުވަހުންވެްސ )އެބަހީ:        =   އެީހއަށްފަުހ އެެވވުުނ

 އެހީ ނުބައިެވގެންވެެއވެ.            =  ޭއ( خبرތަަކކީ ރަްށރަށުގެ خبر( މި 1ެއވެرسولالّله

 ތަކެވެ. خبرތަކުގެތެރެއިންާވ        = ެތައްއަންަގވާ. خبرތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް އ 

         = ( ްއެތަނުން ބައެއް ރަށްރަށ ތަކާއިއެކު عمارة ވެގެންެވއެވެ. އަދި އަެނއްަބިއ قائم
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 ރަށްރަށް ހަލާުކވެ ަބރުބާދުވެގެންެވއެވެ.(      =  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިާޔވެރިެވވޮިޑ

 ނުގަންނަވަމެވެ.       =  ށް ކަތަ نفسއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ އެމީހުން އެމީހުންެގ

 އަނިޔާވެިރވީއެވެ.        = .ެއަިދ އެީމުހންގެ ކިަބއިން ުފއްދައެްއ ނުދިނެވ     = 

 ންތައް. إلهއެމީހުންގެ          = ުކރި. دعاءފިޔަވައި އެމީހުން އެތަެކއްޗަށް ޮގވާ الّله 

   =  .ްއެއްވެްސކަމެއ           =  ފުޅުއަިއހިނދުން. أمرެގ رّبކަލޭގެފާނުންެގ   

   =  .ެއަދި އެތަކެތި އެމީހުންނަށް އިުތރު ނުކޮށްދެެއވ      = .ީގެއްލުާމއި ަހލާކުމެނުވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 !އެމީހުން އެރަށުަގއި ދިރިުނއުޅޭބަޔަކުފަދައެވެ. ދަންނާށެވެ ؟އެމީހުން ކޮންފަދަހެްއޔެވެ (95) ބާަގއިެގ ثمود

 ދުރުެވގެންވެެއވެ. رحمةގެ الّلهވެިރންނަށްވެސް أهلގެ َمْدَينުދރުވެގެްނވީފަދައިން رحمةެގ الّلهމީހުންނަށް 

އަދި  (96) الّسالم عليه ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަކާިއ އަދި )ތިމަންރަސްަކލާނގެ موسى ތެިރކަމާިއ قدرة
 ކަމާިއގެން ފޮނުއްވީެމވެ. رسولތަާކއިއެުކ ތިމަންރަސްކަލާނެގ دليلތަާކއި حّجةކުރާ( دليلއެއްކައުވަންތަކަމަްށ 

الّلهވަީނ فرعونާއއިއެވެ. )أمرެގ فرعونވީ تبعއާިއ އޭނާެގ ބޮޑުންގެގާތަެށވެ. ފަެހ އެމީހުްނ فرعونއެއީ  (97)
 ތެދުމަގާއި ހެޔޮކަމުގެެތރޭގަިއ ނުވެެއވެ.  ކަންތައް  ގެفرعونދޮުގކޮށްފައެވެ.( އަިދ موسىعليهالّسالمއާއި 

އިސްީމހަކަށްހުެރ އެީމހުން ަނރަކައަްށ ަވއްދާނެއެވެ. يعنى:ިއ ުހެރ ެގ ުކރީގަقومއޭނާެގ فرعونއޭނާ އެަބހީ:  (98)
 ފަހެ އޭނާ އެމީހުން ެއވައްދާތަން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ. 

ވެއެެވ. لعنةގަިއވެސް އެމީހުންނަށް آخرةވެގެްނވެއެވެ. ައދި لعنةتبعއަދި މިދުނިޔޭގައިެވސް އެމީހުންނަްށ  (99)
އް އެހީނުބަިއވެގެންެވއެވެ. )ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެއް އެހީއަށްަފހު ވެވުނު އަނެ  އަށްފަހު لعنة ގެ آخرة ގެ ވާހަަކއެވެ. لعنة

 އެމީހުންނަށް ވެދިްނ އެހީެއވެ. (فرعونއެއީ 

)އޭ  (111) الّله ( އިްސވެދިޔަ ވާހަކަަތކަކީ ވޭތިެވދިޔަ އެިކރަށްރަށުެގ !ެއވެرسول ަތކުގެތެެރއިްނ خبر
ތަކެވެ. އަދި އެރަށްތަކުގެެތރޭގައި ހަލާކުުނވެ އަދިއަދަށްދާންދެން ހުިރ خبرތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ކިަޔއިދޭ 

 ރަށްރަށްވެެއވެ. އަދި އޭގެތެޭރގަިއ ހަާލކުވެ ަބރުބާދުވެފައިާވ ަރށްރަށްވެއެވެ. 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިނުަގންނަވަމެވެ. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުްނ  (111)
އެމީހުންގެ އަމިއްަލ  ތަކަްށ އަނިޔާެވރިވީެއވެ. އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ نفس ގެ رّب އެބަހީ:  –ފުޅު ައއިހިނދުން أمر

އެބަޔަކު ަހލާކު ުކރެއްވުމުެގ  ންަރސްކަލާނގެ ފިަޔވައި އެީމހުން އެޮގވާ ފުޅުއައިހިނދުން ތިމަأمر ުކރިތަކެިތ دعاء
 އެމީހުންގެ އެބުާނ يعنى: ންތައް އެމީހުންނަށް އެއްވެްސަކމެއް ފުއްދައެއް ނުދިނެވެ. އަދި އިތުރު ގެއްލުމަާކިއ إله

 ހަލާކެއްމެނުީވ އެބުދުތަްއ އެމީހުންނަށް އިތުުރ ނުކުރެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ގެ ހިްތޕެވުން އެފަދަެއވެ. رّبއަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ       =  ރަްށރަްށ

  އެކަލާނެގ ހިތްޕަވަްނޏާ.     =   ެވރިްނ أهل)އެަބހީ: އެރަށުެގ حالއެރަށްރަްށ އަނިޔާވެިރވެގެންާވ

   (حالއަނިޔާވެިރވެގެންާވ   =  .ީހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ ހިތްޕެވުްނ ެއއ       

  ވޭންުހިރ ގަދަފަދަ ހިތްޕެވުމެކެވެ. =         =  ނޑައެިޅ ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަކުަގއިވެއެވެ. ކަ

  . عبرةބަޔާންވެގެންވާ    =  .ބިރުވެިތވާ ބަޔަކަްށ      = އަށް. عذابެގ آخرة 

     =  .ެެއއީ ދުަވހެކެވ        =  .ާއެދުވަހަްށ މީސްތަކުން ޖަމާވ      

    = .ެއަދި އެއީ ހެކިެވވޭ ދުަވހެވ      =  އަދި އެދުވަސް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

   ލަސްނުކުރަމެވެ.        =  ަކނޑައެޅިގެންވާ عدد  އަކަށްމެނުވީ. مّدت     =  

  އެދުވަސް އަންނަދުވަހު.     =  ެއއް ވާހަަކ ނުދައްކާނެެއވެ. نفسއެްއވެްސ    = 

 އެކަލާނެގ އިޒުނަާޔލައިގެންމެނުވީ.        =  ފަހެ އެމީހުންގެެތރޭގަިއވަީނ

 އަބާއްޖަވެރިންނާިއ ބާއްޖަެވރިންނެވެ.       =  ެަފހެ އަބާޖައްވެިރވީ މީހުްނ ދަންނައެވ!    

     = .ެފަެހ އެމީހުްނ ނަަރކައިގަެއވ            =  زفْيرއެމީހުންނަްށ އެތާނގަިއ

އަކީ ޭބރަށް ނޭަވއިލުމެެވ. زفيرވެެއވެ. )އެީއ އެނަަރކަ އެެތރެއަްށ ނޭވަިއލާ އަޑާިއ ބޭރަށް ޭނވައިާލއަޑެވެ. َشِهْيقއާއި 

  އަކީ އެތެެރއަށް ނޭވައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.( شهيق     = .ެއެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވ      

           =  )ްއުޑުތަކާިއ ބިންތަށް ދެމިއޮތްހާހިނދަކު. )އެބަހީ: އަބަދުެގ އަބަދަށ 

         =   ެކަޭލގެފާނުންގ   އެދިވޮޑިގަްތ އެއްޗެއްމެނުވީ. )މިންަވރެއްމެނުވީ( رّب   = 

  އެއީ. رّبހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ       =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވކަމެއްވިްއޔާ ހަަމ
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  ކޮންމެހެން ުކރައްާވ ކަލާނގެެއވެ.       = ެއަިދ ބާއްޖަެވރިވީމީހުްނ ދަންނަެއވ!      

      = .ެފަހެ ސުވަުރގޭގަެއވ      =  .ެއެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވ     

      =   )ުއުޑުތަކާއި ބިން ދެމިއޮތްހާހިނދަުކ. )އެބަހީ: އަބަދާއަބަދ          = 

ކަލޭގެފާނުންެގ   އެދިވޮޑިގެންނެިވ ެއއްޗެްއ މެނުވީ. )ިމންވަރެއްމެނުވީ( رّب        =  

ނޑިނުދާނޭ ދެއްވުމެއްގެގޮތުން.   ކެ

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކަލޭގެފާނުންެގ  (112) އެރަށެްއގެ ަބޔަކު އަނިޔާެވރިވެގެްނވާ رّب އެރަެށއް ހިތްޕަާވ ހަާލކުކުަރއްވަންާޏ حال
އެކަލާނެގ އެރަެށއް ހިތްަޕވަނީ ހަމަ އެފަދައިންނެވެ. ހަމަަކށަވަރުން ެއކަލާނެގ ހިތްޕެވުމަީކ ވޭންުހރި ގަދަފަަދ 

 ހިތްޕެވުމެކެވެ. 

ސްކަލާނގެ އެހަާލކުކުެރއްވި ރަށްރަްށ އެބަހީ: ތިމަންރަ  –ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުަގއި  (113)
ހަލާކުުކރެއްވުމުަގއި  ދުަވހުގެ آخرة ނޑައެޅި عذاب އަށް ބިުރވެތިވާ ީމހަކަށް ކަ ވެގެްނވާ بيان وعظވެެއވެ. عبرة

ވެއެވެ. އެދުަވހަކީ އެދުވަހަކަްށ މީސްތަކުން )ކަްށވަޅުތަކުން ނުކުމެގެން( ޖަމާވާނޭ ދުަވހެވެ. އަދި އެދުވަަހކީ ެއީއ 
 ވާނޭ ުދވަހެވެ. حاضرވެވޭޭނ ދުވަހެވެ. ުނވަތަ ހެކި

ނޑައެޅި  (114)  މެވެ. އްވައަކަށްމެނުީވ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ދުވަސް ލަސްނުުކރަمّدةވެގެްނވާ عددއަދި ކަ

އަދި އެދުވަްސ ައއުމުން ެއކަލާނެގ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ ހަަމއެއްވެްސ  (115) އެްއ ާވހަަކ ނުދައްކާނެެއވެ. نفس
 ހުންގެެތރޭގަިއ ވަީނ އަބާއްޖަެވރިންނާއި ާބއްޖަވެރިްނނެވެ. ފަހެ އެމީ

އެމީހުްނ )އެދުަވހުން( ނަަރކައިގައެވެ. އެމީހުންނަްށ އެތާނގަިއ އިވޭީނ  !ފަހެ އަާބއްޖަވެރިްނ ދަންނަެއވެ (116)
 އެނަރަކަ ޭބރަށް ނޭަވއިާލ އަޑާއި އަދި އޭިތ އެތެެރއަށް ނޭަވއި ހިފަހައްޓާ އަޑެވެ. 

ލޭގެފާނުންެގ އަދި ކަ  (117) ިއރާދަކުެރއްިވ މިންަވރެއްމެނުީވ އަބަދާއަބަދު އެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭނެއެވެ. رّب
ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންެގ  އެއީ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާކަމެއްވިްއޔާ ހަަމ ކޮންމެހެން ުކރައްާވ رّب

 ކަލާނގެއެވެ. 

އިރާދަުކރެއްިވ رّبފަެހ އެީމހުންވަނީ ސުަވރުގޭގަެއވެ. ަކލޭގެފާނުންެގ  !އަދި ބާއްޖަެވރިވީމީހުްނ ދަންނައެވެ (118)
ނޑިދިއުމެއްނުވާ ެދއްވުމެއްެގގޮތުގަެއވެ.  މިންވަރެއްމެނުވީ އެީމހުން އެތާ ާދއިމީގޮތެއްަގއި ދެމިތިބޭހުްއޓެވެ. އެއީ ކެ

 އެްއގެގޮތުންނެވެ.(نعمة)ދެމިހުންނަ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = ާހުށިކަމެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޝަްއކެއްގަިއ ުނވ        =  މިމީހުްނ

)ކަލޭގެފާނުންގެ  ގެ قوم  ން( މިއަޅުކަންކުރާ ަތކެއްާޗއިމެދު. مشرك     =  އެމީހުން އަޅުކަްނ

   ނުކުރެއެވެ.      =  .ީއެމީހުންެގ ާކބަފައިން އަޅުކަންކުރާފަދައިންމެނުވ     =  

  މީގެކުރިން.          = ިހަމަކަަށވަުރން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ ަބިއ  އަދ

 ފުރިހަމަކޮށްދޭހުށީމެވެ.       =  .ިއުނިވުމަކާއިނުލައ          =   ައިދ

ހަމަކަށަވަރުްނ  الّسالم عليه   އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެއްވީމެވެ. موسى   = ( .ްتوراةފޮތ )  

      =  ުފަހެ އެފޮތާމެދ  ވެވުެނވެ. إختالف       =   ިއަދ ފުެޅްއ كلمة

  އިސްވެގޮސްފައިުނވާނަމަ.   =  ން. حضرةގެ رّبކަލޭގެފާނުންެގ       =  ހަަމކަށަވަރުްނ

 . އެމީހުންގެމެދުގައި ނިާޔކުރެިވއްޖައީެހވެ           =  ިހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން އެވަީނ  ައދ

ނޑައެޅިގެން ޝައްކެއްަގއެވެ )އެއީ حالޝައްކުކުރާަބޔަކުކަމުަގއިވާ  =     .އެފޮތާމެދު ކަ ކަާމިއ حّق

  ކަމާމެދު.( باطل   =   .ުއަދި ހަމަކަށަވަރުން ޮކންމެ މީހަކ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެމީހުންނަށް ބަރާބަރަްށ ފުއްދައިދެއްާވހުއްޓެވެ.    =  ެرّبކަލޭގެފާނުންގ.       =  އެމީހުންެގ

 ތަކަށް. )عمل  ތަކުގެ ޖަޒާ( عمل  =   .ެހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގ         =  

އެމީހުންކުރާ ކަންތަުކގެ    ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ.خبر    =   ޭއ( الّله ( ފަހެ ަކލޭގެާފުނ !އެވެرسول

 ސީދާވެވަޑައިގެްނ ހުންނަވާށެވެ.    =  .ްަކލޭގެފާަނށް އަމުުރވެވިފައިވާފަަދއަކުނ        

އަދި ަކލޭގެފާނުެގ އަިރހުގަިއ  =   ( !ވެގެްނވާ ކޮންމެމީހަުކވެސް )ސީދާވާށެވެ توبة   =  ައިދ

  !)އުރެދުމުގައި( ަހއްދުފަހަނަޅައިގެްނ ނުދާށެވެ  =  .ެަހމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގ        
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 =  .ެކަލޭމެްނ ކުރާކަންތަކަްށ ބަްއލަވާވޮޑިގެްނވެއެވ      = ެއަިދ ަކލޭމެން  ނުލެނބޭނެެއވ! 

  (!)ބުރަނުވާށެވެ      = .ްއަނިާޔވެިރވީމީހުންނަށ        =  ފަެހ ޭއުރްނ

 ކަލޭމެންގަިއ އަލިފާންޖެހިދާނެެއވެ. )ނަރަަކއަށް ދާންޖެހިދާެނއެވެ.(         =  އަިދ

ކަލޭމެނަށް   ފިޔަވަިއ ނުވެެއވެ.الّله      =  ިއެއްެއއްެވސް ސަަހރޯވެރ         = 

 ުނލިބޭނެއެވެ. نصرނަށް ންދެން ކަލޭމެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
)އޭ  (119) الّله ( ަފހެ މިބައިމީހުްނ އެބަހީ: ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެرسول ގެ قوم އެއަޅުކަންުކާރ  –ން مشرك

ތަކެއްޗާއިމެުދ ކަޭލގެފާނު ަޝއްުކ ނުކުަރއްާވ ުހށިކަމެވެ. އެމީހުްނގެ ކާބަފައިން ީމގެކުރިްނ 

އަޅުކަންކުރާފަދައިންމެނުވީ މިމީހުންވެސް އަޅުކަންުކރާކަމުަގއި ނުވެއެވެ. )މިމީހުން ބުދަށް މިއަޅުކަންކުރަީނ 
ކާބަފައިންނަށް  )ހެވަްސ ނުބަޔަސް( ހަަމ  حقّަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ވުމަށެވެ.( އަދި ހަމަކަށަتبع

 މަދުކުރުމަކާއި ުނލައި ަބރާބަރުކޮށްޭދހުށީމެވެ. 

އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (111) الّسالم عليه އަްށ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ފޮތްދެްއވީމެވެ. موسى ދެްއވީމެވެ. ަފެހ توراة

ުކ އެފޮތް ތެދުކޮށް ައނެއްބަޔަކު އެފޮތް ދޮުގކުރިެއވެ.( އަދި ަކލޭގެފާނުްނެގ ވެވުެނވެ. )އެއްބަޔަإختالفއެފޮތާއިމެދު 

 ގެ رّب ން حضرة އެްއ އިސްެވގޮސްފައިނުވާނަމަ ހަަމކަށަވަރުން އެމީހުންގެ މެދުަގއި ނިޔާުކރެވިއްަޖއީހެވެ. كلمة

)އެކަލާނގެ  ން އިްސވެގޮސްފަިއވާ حضرة އަކީ كلمة ލަސްކުރެްއވުމުގެ عذاب .( އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ ެއވެكلمة

 ޯތ މިކަމާމެދުއެވެ.( باطلތޯ ުނވަތަ حّقއެމީހުން އެވަީނ އެފޮތާއިމެދު ަޝއްކުުކރާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ. )ެއއީ 

އަދި އިްސވެދިޔަ ީމހުންކުެރ ކޮންމެމީހަކަށްެމ ކަޭލގެފާނުންެގ  (111) އެމީހަުކ ކުިރ رّب ތަކަްށ އެމީަހކަްށ عمل

ފުރިހަމަ ޖަޒާދެއްވާ ަބރާބަުރ ކުަރއްވާނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެއީ އެީމހުންކުާރ  ތަކުގެ عمل މޮަޅްށ خبر

 ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެވެ.

)އޭ  (112) އަިދ  1ެވވުނުފަދައަކުން ަކޭލގެފާނު ސީދާވެވަޑަިއގެން ހުންަނވާށެވެأمر( ަކލޭގެފާނަށް !ެއވެرسولالّله

ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުގަިއ  ވެވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ ބޭކަުލންވެސް )ސީދާކަންމަީތ توبة ( އަިދ !ވެ ިތއްބަވާށެވެقائم

ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެއީ ަކލޭމެން ކުާރހާ ކަމަކަްށ ބައްަލވާވޮޑިގެންާވ  !)އުރެދުމުގައި( ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ
 ކަލާނގެއެވެ. 

ފަހެ އެހެްނ !އަނިޔާެވރިވީމީހުންނަށް ަކލޭމެން ބުރަވެ އެމީހުންގެ ފަރާތަށް ނުލެނބޭެށވ 1މީސްތަކުންނޭވެއޭ  (113)
الّلهހަދައިފިއްޔާ ަކލޭމެންގެ ގައިާގ އަލިފާްނ ބީހިދާނެއެވެ. )ކަޭލމެން ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހިދާނެއެވެ.( އަދި 

 ުނލިބެވޭނެެއވެ.نصرވެެއވެ. ެދން ކަލޭމެނަށް ފިޔަވައި ަކލޭމެންނަށް އެްއވެސް ަސހަޯރވެރިޔަުކ ނު
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ުކުަރްއވާށެވެقائمއަދި ަކލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅ!       =  .ިދުވާުލގެ ދެކޮޅުގައ 

      = .ާނޑުގެ ގަޑިތަކެްއގައްޔ    އަދި ޭރގަ    = .ްހަމަކަށަވަރުްނ ހެޔޮކަންަތއްތައ  

     =   ).ެނުބައިކަންތައްތައް ގެންދެއެވެ. )ފިުލވައިލަެއވ     =  ީމިބަޔާންވެިދަޔ  –އެއ(

ވާހަކައަކީ(        = އެކެވެ. ހަނދާނެކެވެ. نصيحةލިބިގަންނަމީހަކަްށވާ نصيحةއާިއ وعظ 

   .ެ1އަދި ކަޭލގެފާނު ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންނަވާެށވ       =  ްالّلهފަހެ ހަަމކަށަވަރުނ

  ގެއްލެނި ނުުކރައްވާނެެއވެ.        =  ތެރިންގެ ދަރުމަ. إحسان      =   ެފަހ

 ނުވީކީވެގެްނ ބާވަެއވެ؟         =   ތަކުެގ ތެޭރގައި. أّمةކަޭލމެން ކުީރ ިއސްވެދިަޔ    

  =  ިބުއްދިޔާއ   ގެ ެވރި ވިސްނުންތެރިންގެެތރެއިްނބާކީ ތިބި މީހުން.دين      = 

 އެމީހުން ފަސާދަވެރިކަން ަނހީކުރާ.ބަޔަކުކަުމގައި       =   .ިބިމުގައ   =   ުމަދުބަޔަކ

 މެނުވީ.          =  .ެތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންގެތެރެއިން ަސލާމަތްކުެރއްވިމީހުންުކރ   

    =  ްވީ. تبعއަދި އަނިޔާެވރިވީމީހުނ       =  އެމީހުން ެއއެއްޗެްއގައި މަޖާނެިގ

 ދުނިޔޭގެ މަޖަލާެއވެ.       =  ީންކަމުގަެއވެ. ނުބައިމީހުންކަުމގައެވެ.مجرمއަިދ ެއމީހުންވ 

        =  ެިޑެގނ  رّبއަދި ކަލޭގެފާނުންގ  ނުވެއެވެ. ވޮ     =  ރަށްރަށް ހަލާުކ

  ކަމުަގއި.ަކލަކު ކުރައްވާނޭ   = .ިއަނިޔާވެިރގޮތެއްަގއ         =    ެأهلއެތާނގ

 . حالުކރާމީހުންކަމުަގއިވާ إصالحވެރިން       =   އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމަ.رّبއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ 

    =  .ެހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ލައްަވއިފީެހވ       =   ްއެއ   އަކަށް.أّمة

  =   .ެއަދި އެމީހުން ިފލައިނުދެއެވ    = ދެބަްސވުމުން. حالވާ إختالف /  
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުގެ ގަޑިތަކެއްގައި )ވަގުތުތަކެއްަގއި(  (114)  َقاِئم  ކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅުއަދި ދުވާލުގެ ދެކޮޅުގަްއޔާ އަދި ޭރގަ

)މިީއ  !ކުރައްވާެށވެ ފަސްނަމާދުގެ ވަގުަތކަށް ުކރަްއވާފައި އިާޝރަތެއްކަމަށް فرض ން ވިދާޅުެވއެވެ.( ُمفّسر

ހަމަކަށަވަރުްނ ެހޔޮކަންތަްއ ނުބައިކަންތަްއ ގެންދެއެވެ. ފިލުަވއިލައެވެ. )އެބަީހ ހެޔޮކަންތައްުކރުމުްނ  ނުބައިކަންތަްއ 

وعظތަކެކެވެ. نصيحةކުރާބަަޔކަށް( ވާ ِذْكرލިިބގަންނަބަޔަކަށް )نصيحةއާިއ وعظވެ.( އަިދ މިވާހަކަތަަކކީ ފުހެވެއެ

 ތަކެކެވެ. 

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  !އަދި ކަލޭގެފާނު ކެތްެތރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ (115) تعالىތެރިްނގެ ދަރުމަ إحسان الّله

 ގެއްލެނި ުނކުރަްއވާނެއެވެ. 

ލޭމެންގެކުީރ އިްސވެދިަޔ ކަ (116) ތަުކގެތެރޭަގއި ތިިބ ބުއްދިާޔިއ ދީނުގެގޮތުްނ ރަގަޅަށްތިިބ މީހުން ބިުމގަިއ أّمة

ކުރާ ފަސާދައިްނ މީސްތަކުންނަށް ަނހީކޮްށ މަނާކޮށްހެދިނަމަެއވެ! އެމީހުްނގެމަދުމީހުން ބިމުަގއިާވ ފަސާދަ ނަީހކޮްށ 

މަތްުކރެްއީވމެވެ. އަިދ އަނިާޔވެރިީވ މީސްތަކުްނ ތަބާީވ އެމީހުްނ މަނާކުރިއެވެ. އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސަލާ

އެއެއްޗެްއގައި މަޖާނަގަމުންދިަޔ ދުނިޔޭގެ މަޖަާލއި  مجرمއާެއވެ. އެމީހުންވީ ނުބައިުނލަފާ މީހުންކަުމގައެވެ. َلّذة

 ންކަމުގައެވެ. 

ހަމަ)ރަގަޅުމީހުން ކަމުަގއިވާޙާލު( حالންކަުމގައިވާ مصلحވެރިން أهلއެރަށެްއގެ رّبއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  (117)

 އަނިޔާވެިރގޮތެއްގަިއ ރަްށރަށް ހަލާކުުކރައްާވ ަކލަކުކަމުގަިއ ުނވެއެވެ. 

އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ  (118) އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ ހަމަކަަށވަރުްނ އެންމެހަިއ މީސްތަކުްނ ެއއް رّب އަކަްށ أّمة

ވެ ދެބަސްވުމުްނ ފިލާނުދެެއވެ. إختالفންކަމުަގއި ލައްަވއިފީހެވެ.( އަދި އެމީހުްނ لممسލައްވައިީފހެވެ. )ހަަމ ސީދާ 

 ެއވެ.(إختالفއާއިމެދުވާ مذهبުނވަތަ دين)އެއީ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =   ަކލޭގެފާނުންެގ  رّب   ެލއްވި އަޅަކުމެނުވީ.رحمة       =  އަިދ

އެކަލާނެގ އެމީހުން ހެއްދެީވ އެގޮުތގެމަތީގައެވެ. ) އަްށޓަކައެވެ. ނުވަަތ رحمة أعلمާވގޮތަށެވެ. إختالف  ( والّله

       =  އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ ެގ رّب    ފުޅު ފުރިހަމަެވގެންވިެއވެ.كلمة    = 

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނަަރކަ ފުާރލާހުށީމެވެ.          =  ޖިންނީންގެެތރެއިންނާއި އަިދ

 އިންސާނުންގެތެރެއިން.    =  .ިއެ އެންމެހައ      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

  ކަލޭގެފާނަށް ިކޔައިދެއްާވ ުހރިާހ ވާަހކައެްއ މިއީ.        = ތަުކގެ ެތރެއިން. خبرބޭަކލުންެގ رسول

       = ..ެއެއިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސާބިުތކުރާޭނ ތަކެއްެޗވ    =  ަކލޭގެފާނުންެގ

  ހިތްޕުޅު.      =  .ެއަދި ަކލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ މިސޫރަތުގައި. އަތުވެއްޖެެއވ     = حّق  

      = ާއިއ އަިދ وعظަި އަދ  . ِذكُر    = ންނަށް. مؤمن    =  އަިދ

  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    =  .ްއީމާންުނވާމީހުންނަށ          =  ަކލޭމެްނ

  !ުކރާށެވެعملކަލޭމެންެގ ގޮތުގަިއ )ތަުނގައި(      =   عملހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުވެްސ

 ކުރާހުށީމެވެ.    =  ެއަދި ަކލޭމެން އިންތިާޒރު ކުރާށެވ!         =  ހަަމކަށަވަރުްނ

ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް  ެވގެންވަނީ خاّصއަިދ   =   ުކރާހުށީމެވެ. إنتظار  އަށެވެ. الّله      

   =  ެغيبއުޑުތަކާއި ބިމުގ.       =  ެއަށެވެ. حضرةއަދި ަހމަ އެކަލާނގ         = 

 ވެވޭުހރީ رجوعހުރިހާކަެމއް )ުހރިާހ އެްއޗެއް(     =  ުެށވެރައްވާފަހެ އެަކލާނގެއަްށ ކަޭލގެފާނު އަޅުކަންކ! 
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      =   ްއިތުބާރުުކރައްވާެށވެ !ކުރަްއވާށެވެوكيلއަދި އެކަލާނެގއަށ!          =  އަިދ

ކަލޭގެފާނުންގެ  އެީއ رّب  ވެވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަމުގައި ނުވެއެވެ. غافل        =  ކަލޭމެންުކާރ

 ކަންތައްތަކުން.

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

رحمةެލއްވި އަޅަުކ މެނުވީއެވެ. އެމީހުްނ ހެއްދެވުނީ ެއގޮތުގެމަތީގަެއވެ. )އެބަހީ: رّبرحمةކަލޭގެފާނުންގެ  (119)
އަށްޓަކައެވެ. ނުވަަތ  ވާގޮތަށެވެ. އަދި ަކލޭގެފާނުްނގެ إختالف ގެ رّب ފުޅު ފުރިހަަމވެގެންވެެއވެ. އެީއ كلمة

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަނރަކަ ުފރައިާލުހރީ ޖިންނީންގެތެެރއިންނާއި މީސްތަކުްނގެތެރެއިްނ 
 (والّلهأعلمެއވެ. ِجْنسއަޅައިގެންނެވެ. )އޭަގއިވާ އެންމެންނަކީވެސް އެދެ 

(121)  ބޭކަލުންގެ رسول ކިޔަަވއިދެއްވާ ވާހަކަތަުކަގިއ މިތަކުގެެތރެއިން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް خبر

އެއިން ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާސބިތުކޮށްދެއްވާ ތަކެތިެވއެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ 
މިސޫރަތުގައި  ންނަްށ مؤمن އާިއ حّق އާއި އަދި وعظ އާއި ِذكر ގެފާނުންގެ ައރިހަްށ ހުރިތަކެިތ ކަލޭ نصيحة

 އަތުވެއްޖެއެވެ. 

ަކލޭމެްނ ކަލޭެގ ތަނުގަިއ ތިބެ ކަލޭމެްނގެ ގޮތުަގިއ  !އަދި އީމާންނުވާމީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (121)

 ކުރާހުށީެމވެ. عملތިމަންަކލޭގެފާނުވެްސ  !ކުރާށެވެعمل

އަދި ކަލޭމެން )ނަށް  (122) وعد މެން ކުިރ ކަންތަކަށް( ަކލޭشيطان ތިމަންަކލޭގެާފުނ  !ުކރާށެވެإنتظار

 ކުރާުހރީމެވެ.إنتظارކުރެްއވި ކަންތަކަށް( الّلهوعد)ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 

ހުިރާހ  –އަެށވެ. އަިދ ހުިރހާ ކަމެއް الّلهވެގެްނވަނީ ަހމަ ملكވެ غيبخاّصއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާ  (123)

ވުންވަީނ ހަަމ އެަކލާނެގ رجوعއެއްޗެްއ  ައިދ  !އަެށވެ. ފަެހ އެަކލާނގެއަްށ ކަޭލގެފާނު އަޅުކަންކުރަްއވާށެވެحضرة

އެކަލާނެގ  އަްށ حضرة އަިދ ަކލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަކަްށ ކަޭލގެފާނުެގ  !ކުރަްއވާށެވެوكيل غافل ެވވޮޑިގެްނ رّب

 ނުވެއެވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

uv 

 މާނެ  ގ ެ يُوسف ُسورة
  (111)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         يُوسف ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  މިއަކުރުތަުކގެ ުމރާދު މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެންވަީނ(  އެވެ.(  الّله       =  އެީއ ފޮތުެގ

 ކޮްށ ބަޔާންުކރާ(  تفصيل.........   حاللއާިއ  حرامކޮށްޭދ ) بيان =   އާޔަތްތަކެވެ.       

  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއީވމެވެ. =         قرآنބަހުންާވ  عرب

  އެއްގެގޮުތގައި.     =  ާކަލޭމެްނ ިވސްނ  ކުރޭތޯ.  فكر      =  ޭއ( 

 ެމވެ. އްވަތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ާވހަަކ ކިޔައިދެ އެވެ.( للا َرُسولُ       = 

 ާވހަކަ.  –އެންެމ ރީިތ  –އެންމެރަނގަޅު          =  ްތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށ 

 ގެތެެރއިން  َوِحى  ބާވައިލަްއވާ     = ގައި.  قرآنިމ       =  އޭެގ ުކރީގަިއ

 ކަލޭގެފާނު ވެވަޑަިއގެނެވިޔަސް.      =  ްއެވާހަކައިނ ވެވަޑައިގެންފަިއާވ  غافل

  ބޭކަލަކުކަމުގައި. )އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަުމގައި(         =  الّسالم) يوسف ( عليه

އެކަލޭގެފާނުންެގ ބައްޕާފުޅަށް ވިދާޅުވިހިނދު.      = ެ1އޭ އަހުރެްނގެ ބައްާޕއެވ       = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ )ުހވަފެނުގައި( ދެކެފީމެވެ.         =  .ިެއގާަރ ތަރ   

  =  .ުއަދި އިރާއި ހަނދ     =  .ެއަހުެރން އެތަކެތި ދުށީމެވ       = 

އަހުރެންނަށް އެތަކެތި   ކުރާތީ.  سجدة      =   އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ

   !ދަރިފުޅާއެވެ     = ެަކލޭގެ ހުވަފެްނ ކަލޭކިޔައިނުދޭށެވ!         =  أخަކލޭެގ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 ންނަށް.        = ( .ެعداوةފަހެ އޭރުން އެީމހުން ކަލެއަށް ނުބަިއގޮތް ާރވާނެއެވ  ).ެތެރިވާެނއެވ

    =  ްހަމަކަށަަވރުނ  އެީއ އިންސާނާއަށް.  شيطان     = (عداوة 

  އެެކވެ. عدّوވެގެންާވ  بيانތެރިކަން( 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(1)    ްކޮށްޭދ  تفصيلކޮށް  بيانއެވެ. ެއއީ  الّلهއަދި ުމރާދެއް ދެނެވޮޑިގެްނަވނީ  –މިއަކުރުތަކުެގ މާނައެއ

ެގ  قرآنކޮށްޭދ ީކރިިތ  بيانސާފުކޮްށ  هدايةއަދި ެތދުމަގާއި  حرامحاللފޮތުގެ ާއޔަތްތަކެވެ. )އެބަހީ: މިސޫރަަތކީ 

 އާޔަތްތަކެވެ.(

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފޮތް ބާަވއިލެްއވީ  (2) ބަހުންވާ  عرب  عربއެއްެގ ގޮތުންނެވެ.  قرآن

 ބަހުންނެވެ. އެއީ ކަލޭމެން ވިސްނާ ފިުކރުކުރުމަށެވެ. 

ގަިއވާ އެންެމ  وحىގައި ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ބާވަިއލައްާވ  قرآنއެވެ.( ިމ هللا )އޭ ރަޫސލު (3)

ރީތި އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަަކ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެާފނަށް  ކުަރއްވަިއ ކިަޔއިދެއްާވ ހުށީެމވެ. އަިދ  وحى

އިގެްނވިޔަސްމެއެވެ. އެނިގވަޑަިއ ވަޑަ غافلކުީރގައި ކަލޭގެފާުނ އެާވަހކައާއިމެދު  ގެ  وحىއެަބހީ: ިމ  –އޭގެކުީރގަިއ 

 ނުގަންނަވާ ކަމުަގއިވީނަމަވެސްމެއެވެ. 

الّسالم) - يوسف (4)  !( އެކަޭލގެފާނުންގެ ބައްޕާފުޅަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ކުރަށްވާެށވެعليه

ަހމަކަށަވަރުން ެއގާަރ ތަރިާޔއި އަިދ އިާރއި ހަނުދ  !އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއ އަުހރެންެގ ބައްޕާއެވެ

 ުކރާީތއެވެ.  سجدةހުވަފެނުގަިއ އަުހރެންދުށީ އެތަކެިތ އަުހރެންނަށް 

 1( ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ައހުރެންެގ ދަރިފުޅާއެވެعليهالّسالم) يعقوبގެ ބައްޕާފުޅު  يوسفއެބަހީ  އެކަލޭގެފާނު (5)

ކަލޭގެ ހުވަފެން ަކލޭގެ  އެހެްނ ހަދައިފިއްާޔ އެބަހީ: ކިޔައިދީފިްއޔާ އެމީހުްނ ކަލެާޔ  !ންނަށް ކިޔައިނުދޭށެވެ أخ

ތެރިކަްނ  عداوةއާީއ އިންސާނުންނަށްާވ  شيطانތެރިެވ ނުބައި ރޭވުްނ ކަލެޔާމެުދ ރާވާެނއެވެ. ހަމަކަަށަވރުން  عداوة

 ތެރިއެކެވެ. عداوةބަޔާންވެގެންވާ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ިއެފަދައިންއަދ          =   ެކުރަްއވާހުއްެޓވެ. إختيارކަލޭގެފާުނ  رّبަކޭލގެފާނުންގ 

   =  .ެއަދި އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ުއގަންނަވައިދެްއާވނެއެވ         =  ްމީސްތަކުންނަށ(

 ( تفسير)ހުވަފެން  نفسيرހުވަފެނުގަިއ ފެންނަ( ާވހަކަތަކުެގ         =  نعمةއަދި އެަކލާނެގ 

 ކަލޭގެފާނަށް އެަކލާނގެ ފުިރހަމަކުަރއްވާނެތެވެ.       =  ިގެ  دين( ގެ عليهالّسالم) يعقوبއަދ

  ވެރިންނާއި.  أهل     = ( ފުިރހަމަކޮށްދެއްވިފަދައިން. نعمةެއކަލާނެގ ެއ )           

  =  .މީގެކުީރގައި ަކލޭގެފާނުންެގ ދެކާބަފައިަކލުންގެމައްޗަްށ         =  إبراهيمعليهالّسالمއެީއ 

   އެވެ. إسحاقعليهالّسالمއާއި     =  ެެއއީ.  رّبހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނުންގ    =  

  ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ. حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ           =  ( ެގ عليهالّسالم) يوسفހަމަކަަށވަރުްނ

 ސީރަތުގައިެވއެވެ.      =  ެންނާއި.  أخއަދި އެކަލޭގެފާނުންގ       =  ސުވާލުކުާރ

ބަޔަކަށްވާ  އާއި  عبرة   .  حّجة   =  ން އެމީހުން އެމީހުންނަށް(  أخ ގެيىسفيعنى:)އެމީހުްނ

  )ހަނދުމަކުރަްއވާށެވެ.( ބުނިހިނދުން.      =  ހަމަކަަށވަރުްނ އާިއ އޭނާެގ  يوسف  .   أخ

         = .ެއަހުރެމެންގެ ބައްޕައަށް މާލޯބިވެިތަކންބޮޑެވ   =  .ެއަހުރެމެންނަށްވުރ    

   =  ިއެެކވެ.(  جماعةއަިދ އަުހރެމެންނަކީ )ާބރުުހރ       =  .ަހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންެގ ބައްޕ

        =  .ެބަޔާްނވެގެންާވ މަގުުފރެދުމެއްަގއިވާކަްނ ކަށަަވރެވ        =   ަކލޭމެްނ

قتل   !ކުރާށެވެ يوسف         = ެނުވަަތ އޭނާ ބިމަކަށް އެއްަލއިލާށެވ!        

   =  .ެޭއރުން( ކަލޭމެންެގ ަބއްޕަެގ މޫނު ކަލޭމެންނަްށ )އެކަނި( ހުސްވެދާނެެއވ(        

 ނެތުމަށްފަހު( ަކލޭމެންވެދާނެއެވެ.  يوسفއަިދ އޭނާޔަށްފަުހ )އެބަހީ:  =       = ައިދ  صالح
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 ވެރިބަަޔކަށް.  ُصْلَح        = .ެއެމީހުްނގެ ެތެރއިން ބުނިމީހަުކ ބުނެފިއެވ       =  

1 ނުމަރާށެވެ يوسفކަލޭމެން   = ެއަދި ަކލޭމެން ެއްއލައިލާށެވ!         =  ވަޅުގެއަޑިޔަްށ

– ( المقدس  ގައިާވ ވަޅެއްކަމަށްބުނެވޭ(  بيت  =  .ެޭއރުން( އޭާނ ހޮަވއިގެްނ ގެންޮގސްފާނެއެވ( 

    =  .ުދަތުރުކުރާ ބައެއްމީހުން. ދަތުުރވެިރބަޔަކ         =  ކަލޭމެްނ

 ( 1ކަމެއްކުރާބަޔަުކކަމުގައިވަްނޏާ.)އެކަންކުރާެށވެ
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި އެފަދައިްނ އެަބހީ: ކަލޭގެފާނުްނގެ  (6) ަކލޭގެފާަނށް ތަރިތަާކއި އިުރހަނދު  رّب ުކރާީތ  سجدة
އުގަންނަަވއި ދެްއވާހުއްެޓވެ. އަިދ  تعبيرކަޭލގެފާަނށް ހުވަފެން  رّبދެއްކެވިފަދައިން ހަމައެފަދައިން ަކލޭގެފާނުންެގ 

ކަލޭގެފާނަށާއި އަދި  الّسالم) يعقوب ( ެގ عليه ގެ  دين  نعمةވެރިންގެމައްޗަްށ އެަކލާނގެ  أهل

ާއިއ  يعنى:إبراهيمعليهالّسالمފުރިހަމަކޮށްދެއްާވހުއްޓެވެ. އެީއ މީެގކުރީަގއި ކަލޭގެފާނުންެގ ެދކާބަފައިކަލުންގެމަްއޗަށް 
 الّسالم عليه ެގ މައްޗަށްެވސް އެކަލާނގެ އެކަލާނެގ  إسحاق . ހަމަކަށަަވުރްނ ުފރިހަމަުކރެއްވިފަދައިންނެވެ نعمة

ކަްނ  نبىގެ މުރާދަކީ  نعمةވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. )މިއާޔަތުަގއި މިވާ  حكمةއެއީ ދެނެވޮޑިގެންވާ  رّبކަލޭގެފާނުންގެ 
 ކުރެވިފަިއވެއެވެ.(  بيانކަމުގައި 

ހަމަކަށަވަރުން  (7) الّسالم) يوسف ( ާއއި އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه ންނާއިދެމެދު ހިނގާދިޔަ ކަންތަުކގަިއ  أخ
   ވާކަން ކަށަވަރެވެ. دليلއާިއ   عبرةސުވާލުކޮށް އަހާބަޔަކަްށ 

އެބަހީ:  –އެއީ އެމީހުްނ  (8) ގެ  يوسف ން )އެމީހުން ެއމީހުނަށް( ބުނިހިނދުގަެއވެ. އެމީހުން ބުނީ،  أخ
ހަމަކަށަވަރުްނ  އާއި އަިދ އޭނާެގ  يوسف އަުހރެމެންނަށްވުރެ ައހުރެމެންެގ ބައްޕައަްށ މާލޯބިވެިތއެވެ. ައިދ  أخ

އަހުރެމެންނަކީ ާބރުހުިރ  އެކެވެ. ހަމަކަށަަވުރން އަހުރެމެންގެ ަބއްޕަ އެވަީނ ބަޔާންވެގެްނާވ  جماعة
 މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ. 

ކަލޭމެން  (9) قتل  ޭއރުްނ ކަލޭމެންެގ  !ނުވަަތ ކޮންމެވެްސ ބިމަަކށް އޭނާ އެއްަލއިލާށެވެ  !ކުރާށެވެ يوسف
 صالحބައްޕަގެ މޫނު ކަލޭމެނަށް ހުްސވެދާނެއެވެ. އަދި އޭާނ ނެތުމަށްފަހު ދެން ކަލޭމެން ރަނގަޅު 

 ބަޔަކަށްވެދާނެއެވެ. 

ނުޑެގ   !ށެވެކުރާނު  لتل يىسفއޭގެތެރެއިްނ ބުނި މީަހކު ބުނެފިއެވެ. ކަލޭމެން  (11) އަދި އޭނާ ވަޅުގަ
ْالُجبِّ)ެއއީ  !އަޑިޔަށް ވައްަޓއިލާށެވެ  بيتވެފައިވާ ތަނެއްކަމުގަިއވެއެވެ. އަދި އެީއ  مشهور(ކިާޔ އެނަމުްނ  غيبة

أعلمގައިވާ ވަޅެއްކަމަށްވެސް ބުނެވުނެވެ.  المقدس ( ެދން ދަތުރުކުރާ ގާިފލާއެއްގެ ަބޔަކު އޭނާ ޮހވައިގެްނ والّله
  !. ަކލޭމެން ކަމެއްުކރަންާޏ އެހެްނ ހަދާށެވެގެންގޮސްފާނެއެވެ

އަށް ދެންެނވިއެވެ. ެއއީ ެއރޭިވ ޭރވުްނ  يعقوبعليهالّسالمއަށްފަުހ އެމީހުންގޮްސ  مؤَتَمر)ދެންފަހެ މިނުބައި ރޭވުމާ 
 ކުރަންވެގެންނެވެ.( تنفيذ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          = ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ  އަހުރެމެްނގެ ބައްޕާެއވ!           =  ކަލޭގެފާުނ

  .؟އަހުރެމެންނަށް އަމާންެވވަޑައިގެން ނުވަނީ ީކއްވެގެންޯތއެވެ      =   يوسفގެމައްޗަށް ) يوسف

 އާއިމެދު.(     = .ުއަިދ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންީނ އޭނަޔާމެދ        =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 ވެ. މުއެތެރިންނީ نصيحة  ތެރިންނީމުއެވެ. إخالص      =  އަހުރެމެންނާެއކު މާދަމާ އޭާނ

  !ފޮނުވައިދެއްވާށެވެ     = (ާވެްސ ބަކަިރ އޭނ)ިއަރާުމކޮްށ  ުހއިހައްޕާތަނަްށ ގޮްސލައ

  މަޖާކޮށްކުޅެއުޅުމަށް.           =  ްحمايةއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން އޭނާ ަރއްކާކޮށ 

 ކުރާހުށީމެވެ.   =   ުއެަކލޭގެފާނ الّسالم) يعنى: عليه   ( ވިދާޅުވިެއވެ.يعقوب      = 

    ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިތާމަކުެރވެނީ / ކުެރވޭކަމަކީ.     =  ަކލޭމެން އޭނާާޔއިެގްނ

 ދިއުމެވެ.   =  .ީއަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުެގންވަޑައިގަންނަވަނ       = 

މިނިކާވަގު  އޭާނ ކައިފާނެތީއެވެ.    =  ާحالއަިދ ކަލޭމެްނވ          =  އޭާނ ފިޔަވަިއ

  ވެގެން.  غافل       =  .ާތިޔަީއ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އޭނާ މިނިކާވަގު ކައިފިއްޔ (

  ވަރަށްދުުރ ކަމެކެވެ.(       =  އަުހރެމެން މިއީ ބާރުގަަދ އަކަށްާވ  جماعة  .  حال   

      = .ެއެހެންކަމަށްވަންޏާ އަހުރެމެންނަކީ ަހމަކަށަވަރުން ގެްއލި ަހލާކުވެއްޖެ ބަެއކެވ   

    =  ( يوسفދެންފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނާއިގެްނ  )ްދިަޔހިނދުން.އާއިގެނ        

 އަދި އެީމހުން އެަކލޭގެފާނުލުމަްށ ޖަމާވެއްޖެއެވެ. =         = .ްނޑުގެ އަޑިޔަށ  ވަޅުގަ     

  =  ިالّسالم يوسفއަދ   ކުރެއްވީމެވެ. وحىއަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عليه     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  ުމގައިުކރައްވާނެކަ خبرކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް      =  ިެގ(  عملއެމީހުންެގ މިކަންތަކުން. )މިނުބައ

        =  ިحالއެމީހުންނަށް ނުވެސް އެނގިތިބ  .        =  އެމީހުން އެމީހުންެގ
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 ބައްޕަގެގާތަށް އަުތވެއްޖެއެވެ.       = ވަގުތު )އަނދިރިވީަފހުން( ރޮމުން.  عشاء    

      =  .އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. ޭއ ައހުރެމެންެގ ބައްޕާެއެވ         =  ައހުރެމެން )ދުނިއުކުާމ

އަސްދުއްވުމުގައި( ވާަދކުރަންދިޔަީއއެވެ.        =  ދޫކޮށްފައި ެބއިންދީއެވެ. يوسفއަދި އަހުރެމެްނ 

       = .ިއަހުރެމެްނގެ ސާމާނުެގ ކަިއރީަގއ     =  .ެފަެހ މިނިކާވަުގ އޭާނ ކައިފިެއވ 

        =  .ެއަދި ކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންގެ ބަސް ތެދުކުރާނެކަމުގައި ުނވެއެވ      

    = .ްއަހުރެމެންނަީކ ތެދުބުނާ ބަޔަކުކަމުަގއިވިަޔސ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އާއިމެދު ަކލޭގެފާުނ ައހުރެމެންނަްށ  يوسفއެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާއެވެ.  (11)

 إخالصތެރި  نصيحةހަމަކަަށވަރުން އޭނާއަށްޓަކައި ައހުރެމެންނަކީ  ؟ެއވެއަމާންވެވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ީކއްވެތޯ

 ތެރިބަޔަކީމެވެ.

 1މަޖާކޮށްލާ ކުޅެލުމަށް ފޮނުަވއިދެއްވާށެވެ ެވސްއޭނާ ޕަން ދާއިރު()ަބކަރި ހުއިަހއް މާދަމާ އަހުރެމެންނާއެކު (12)
 ކުާރުހށީމެވެ.  حمايةއަދި ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ އޭނާ ރައްކާކޮްށ 

يعقوبއެކަލޭގެފާނު  (13) الّسالم) يعنى: ( ވިދާޅުވިއެވެ. ހަަމކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ހިތާަމވެރިކަްނ عليه
އަންނަނީ ކަލޭމެްނ އޭނާާޔއިގެން ިދއުމުންނެވެ. އަިދ ތިމަންަކލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަީނ ަކލޭމެން އޭާނެގ 

 ވެގެންވަނިކޮށް މިނިކާވަުގ އޭނާ ކައިފާނެތީއެވެ.  غافلމަތީން 

އެއްިތއްބާ އޭނާ މިނިކާވަުގ ކައިފިްއޔާ ހަމަކަށަަވުރްނ  جماعةވިއެވެ. ައހުރެމެން ިމހާގަދަ އެމީހުން ދެންނެ (14)
 އޭރުން ައހުރެމެންވާީނ ގެްއލިަހލާކުވެގެްނވާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ. )ތިޔައީ އެްއގޮތަކަށްވެްސ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ.( 

 –އިީރ އޮޅުވަިއލައިގެްނ ެއކަލޭގެފާނާިއގެން ްނ ބައްަޕ ކަ  أخގެފާނުންެގ  يوسفދެންފަހެ އެމީހުްނ އެބަހީ:  (15)
ނޑުގެ އަޑިޔަްށލުމަށް ޖަމާވެއްޖެއެެވ.  –ގެފާނާއިގެން  يوسفއެބަހީ:  ދިޔަހިނދުން އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު ވަޅުގަ

 وحى  ށް(ގެފާނަ يوسف) )އަދި އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު އެއަްށލައިފިެއވެ.( އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް

ެވްސ  إحساسދެއްވާނެެއވެ. އެީއ އެމީހުންނަްށ  خبرކުރެއްވީމެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ތިަޔކަމުގެ 
 ގައެވެ. އެއީ އަދި މާފަހުންވާްނ އޮތްކަމެެކވެ.  حالނުވެތިބޭ 

ނޑު އަނދިިރވީފަހުްނ ) (16) ( ރޮުމްނ ވަގުތު عشاءދެންފަހެ އެމީހުްނ )ެއކަލޭގެފާުނ ވަޅަށްަލއިފާ( ރޭގަ
 އެމީހުންގެ ބައްަޕގެ ައރިހަްށ ހިނަގއްޖެއެވެ. 

 يوسفއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާއެވެ. އަުހރެމެންގެ ސާމާނުތަުކގެ ަކއިރީަގއި  (17)

ުތ ބައިންދާފައި އަހަރެމެން ދިަޔއީ )ދުނިއުކުމާއި އަސްުދއްުވންފަދަ ކަންކަމުގައި( ވާދަކޮށްލާެށވެ. ފަހެ އެވަގު
ކައިފިއެވެ. އަދި އަހުރެމެންނަީކ ތެދުވެރިންކަުމގައިވިަޔސް ަކލޭގެފާނަީކ އަުހރެމެންެގ  يوسفމިނިކާވަގު އައިްސ 

 ބަސްތެދުކުރާނޭ ބޭަކލަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ީއަދި އެމީހުން ައއ            = ( يوسفއެކަލޭގެފާނުންެގ  )ެގަމީސްކޮޅުގަިއ ގ

  ދޮގުލެޔާއިގެންެނވެ.  =  ުيعقوبއެކަޭލގެފާނ الّسالم) يعنى:   ( ވިދާޅުވިެއވެ.عليه       = 

ނީއެވެ.   ކަލޭމެނަށް ޒީނަތްތެިރކޮށްދި     = ެهواىنفسަކލޭމެންގ  =  ްތިޔަކަނ       = 

  ފަހެ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ކެތްެތރިކަމަީކ ިރވެތި ކެތްެތރިކަެމކެވެ.     =  އަދި ވާގިއެެދވޭެނ

 އެވެ.  الّلهފަރާތަކީ           =  .ްކަލޭމެްނ ިތޔަސިފަކުރާ ކަންތަކުގެމައްޗަށ      = 

 އެއް އަުތވެއްޖެއެވެ.  قافلةއަދި ދަތުރުކުރާ       =  އަދި އެމީހުންގެ ފެންގެންނަމީހާ އެީމހުްނ

 ފޮނުވައިފިއެވެ.       = ީއޭގަިއ  يوسفިތރިކޮށްފިއެވެ. )އަިދ  )ެއވަޅަށް( ފަެހ އެީމހާ އެމީހާެގ ބާލިދ

  އެމީާހ ބުނެފިއެވެ. =   އެލިގެންފިއެވެ.(           =  ޭُغاَلمއެވެ. މިއޮތީ  ُبْشـَرىއ 

  އެކެވެ.         =  ިމީހުން ވިޔަފާރި މުަދލެއްގެގޮުތގައި އެކަޭލގެފާނު ސިްއރުޮކްށ  قافلةއަދ

 ީއ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  الّلهއަިދ  =     ވަންހަނާކޮށްފިއެވެ.       = 

  އެމީހުން ކުާރ ކަންތައްތައް.   = .ެއަދި އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު ވިއްަކއިފިއެވ      = 

  ކުޑައަގަކަށް.       = ކޮޅަކަށް.  ِدْرَهمُވެވޭ ކުަޑ  عدد      =  އަިދ އެމީުހްނ

 އެކަލޭގެފާނާއިމެދުވީ.        =  ްބަޔަކުކަމުގައެވެ. އަޅައިލުމެއްނެްތ  زاهدބޭނުމެއްނެތ

 ކަމުގައެވެ.      =    .ެއަިދ އެަކލޭެގފާނު ގަތްމީހާ ބުްނޏެވ    =   ން. ِمْصُر

   =  .ްއޭނާގެ އަންހެނުންނަށ      =   ިމާތްކުރާެށވެ مقامކަމަނާ އޭނާގެ ދަރަަޖޔާއ! 

       = .ެއޭނާ އަހުރެމެންނަށް މަންފާކޮށްދޭނެކަން ނޭނގެއެވ         =  ނުވަތަ އޭާނ

 އެއީ އަުހރެމެންގެ ަދރިއަކުކަމުަގއި ހަދާނީެއވެ.           =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 ކޮްށދެއްވީ އެފަދައިންނެވެ. تمكين( އަށް. ހަމަޖައްަސވައިދެްއވާ عليهالّسالم) يوسف      = .ިބިމުގައ 

    = .ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް އުަގންނަވައިދެއްވުމަށެވ            = 

 . تفسيرހުވަފެނުެގ    =  ގަދަަފދަވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާަކލާނގެއެވެ. އީ تعاَلالّلهއަިދ      = 

 އެކަލާނެގ ކަންތަކުަގއި.       =  .ްއަދި އެހެނެްއކަމަކު ގިނަމީސްތަކުނ    

 = .ެއެމީހުންނަށް ނޭނގެެއވ  
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަދި އެމީހުްނ ައީއ އެކަޭލގެފާނުންެގ ގަމީސްކޮޅުގަިއ ދޮުގލެިއ ހާަކއިގެންނެވެ. )ަބކައްޓެްއ ކަިތލަިއ އޭެގ  (18)
الّسالمލެއި ާހކައިގެންނެވެ.( ެއކަލޭގެފާނު  عليه يعقوب  ؟އްެޔވެވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނޫނެވެ. އަދި ކިެއއްހެ يعنى:

ކަލޭމެންނަށް ކަމެއް ޒީނަތްތެރިޮކށްދިނީއެވެ. )އެކަންކުީރއެވެ.( ދެން އަހުރެްނކުާރީނ  نفسކަލޭމެންގެ ހަވާ 
ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ައހުރެންނަށް އޮތީ ރިވެިތގޮތުގައި ކެްތކުރުެމވެ. އަދި ކަލޭމެން ތިޔަ ސިފަުކރާކަންތައްތަާކއިމެުދ 

 ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.  އެކަލާނގެ حقيقةެއވެ. ތިޔަކަމުެގ  الّلهވާގިއެދެވޭެނ ފަރާތަީކ ހަމަ 

ގެފާނު އެހުންނެިވ ވަުޅގެކައިރިޔަށް( އަތުވެއްޖެެއވެ. އަިދ އެމީހުްނެގ  يوسفއެްއ ) قافلةދެންފަހެ ދަތުރުުކާރ  (19)
ފެންއުފުލާމީހާ ފެންގެނައުމަށް އެމީހުން ފޮނުަވއިފިއެވެ. އަިދ އޭނާ އޭނާެގ ބާލިީދ ވަޅަށް ތިރިކޮށްިފއެވެ. )ައިދ 

އެވެ.  ُبْشـَرىގެންފިއެވެ. އަދި އެަކލޭގެފާުނ ވަޅުން ައރާަވޑައިގެންފިއެވެ.( އަދި އެމީހާ ބުްނޏެވެ. ޭއ އޭގައި ެއލި يوسف
އެކެވެ. އޭނާ ބުންެޏވެ. މިހުީރ  كلمة)މިއީ އޭނާެގ އެުކވެރިާޔގެ ނަމެވެ.( ނުވަަތ އޭާނ ދުލުން ޭބުރވި އުފާެވރިކަމުެގ 

ގެމީހުން ވިޔަާފރީެގ މުދަލެއްެގގޮތުގަިއ  قافلةީމހުން ެއބަހީ: އެކެވެ. ރީތި ފިިރހެންކުއްޖެެކވެ. އަދި އެ غالم
 ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلهއެކަލޭގެފާނު ޮފރުާވ ސިއްުރކޮށްފިއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ އެުކރާ ކަންތައްތައް 

( ބާޒާރުގައި ިވއްކަިއލައިފިއެެވ. يوسف) يعنى:ކޮޅަކަށް އެަކލޭގެފާނު  ِدْرَهمُއަދި އެމީހުން ކުޑަައގަކަށް މަދު  (21)
 ބަޔަކުކަމުގައެވެ.  َزاِهدُކަމެއް އަޅައިލުމެއްނެތް ބަޔަކުކަުމގައެވެ.  أهمّيةއަދި އެމީހުން ވީ އެކަޭލގެފާނާއިމެދު މާބޮޑު 

ން ެއކަލޭގެފާުނ ބަްއލަވަިއގެންނެވި ީމހާ އޭާނެގ އަނބިކަނބަލުންނަްށ ވިދާޅުވިެއވެ. ކަމަާނ  مصرއަދި  (21)
 ( !)ކާބޯތަކެްއޗާއި ހުންނަތަްނ ރަނގަޅުކޮށްހަދާެށވެ !މާތްކުރާށެވެ مقامގެ ދަރަޖަޔާ މީނާ

 ެعزيزވަނީ  مشهورއެވެ. އޭނާ  ِقْطِفيرތަކުގެ ެވރިކަމުގަިއުހންނެވި  خزانةގެ  مصرއެމީހާއަކީ  1)ދަންނައެވ 

الّسالمެގ ެވރިޔާއެވެ. ފަހުްނ  َماِلّيةގެ ނަމުންނެވެ. އެީއ  مصر عليه ގަެއވެ. އޭާނެގ  مقامހުންނެީވ ެއ  يوسف
އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަްށ ވިދާޅުވިއެެވ.  عزيزއެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެެކވެ. މި  ذليخاއަނބިކަނބަލެއް ކަުމގައިވަނީ 

يوسفއޭނާ  َفعَގެފަރާތުްނ ައހުރެމެންނަްށ  يعن: ކުރެވެެއވެ. ނުވަަތ އަހުރެމެންެގ ަދރިޔަކުކަުމަގިއ  أّميدުކރުން  َمنـْ
 އަހުރެމެން އޭނާ ބަލާީނއެވެ. މިއެވެ.(

  وحى تعالى ކުރެްއވިއެވެ. އަދި ެއކަލޭގެފާނަށް ބިމުަގއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަޖައްސައިެދްއީވ  الّله
الّلهއުގަންނަވައިދެއްވުމަށްޓަކަެއވެ. އަދި  تفسيرއެފަދައިންނެވެ. އެއީ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުހަވފެން 

އެކަލާނެގ ކުަރއްވާ ކަންތަކުގަިއ ގަދަފަދަވަްނތަ ކަލާނގެެއވެ. )އެއަކަްށ އެހެންމީަހކަށް ބާެރްއ އީ  تعالى
 ނުހިންގޭނެއެވެ.( އަިދ އެހެެނއްކަމަކު ގިނަމީހުންނަކަށް ެއގޮތެްއ ނޭނގެއެވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ްއަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ ުބއްދިފުޅާއި ޒުވާންކަމުގެ ާބރުގަދަވިހިނދުނ       

  =   ިދެއްވީމެވެ.. علمތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަށް ވިސްނުންފުޅާއ       =  ައިދ

 އެފަދައިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޖަޒާދެއްވަމެވެ.       =  .ްއިޙްސާންތެރިންނަށ       

        =  ެއއަންހެނެްއގެ ޭގގައި ެއކަލޭގެފާނު ވި ގޭެގ އަންހެންމީާހ އޯާގވެރިކަމާެއކު އެަކލޭގެފާަންށ

 އެދުނެވެ. )އެއީ އެކަމަނާ ޖިންސީބޭނުންފުޅަށެވެ.(      =  ެފުޅަށް.  نفسއެކަލޭގެފާނުންގ   

    =  .ެއަިދ ެއކަމަނާ )ެއގޭގެ( ދޮރުަތއްލެއްޕިެއވ     =  .ެއަިދ އެކަމަާނ ދެންނެވިއެވ   

  =  .ެކަލޭގެފާނަށްޓަަކއި ތައްާޔރެވެ. އަންނާށެވ         =  .ެَمَعاذالّلهِއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ 

 ން ވާގިެއދި ސަލާމަތްއެދެމެވެ.( حضرةގެ  الّله)އެބަހީ: ތިަޔކަމުން ރައްކާތެިރވުމަށް      =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 .އެކަލޭގެފާީނ )ކަމަނާެގ ފިިރކަލުންނީ( އަުހރެންެގ ސާހިާބއެވެ       =   ެއކަލޭގެފާުނ ައހުރެންެގ

  ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވިެއވެ.         =  ހަމަކަށަަވރުން އަިނޔާވެރިްނ ކާމިޔާުބ

 ނުވާނެއެވެ.       =   )އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަާނ ެއކަލޭގެފާނާމެުދ )ނުބައިކަންތަްއ ކުރުމަްށ

   ކުރިއެވެ. فصد  =  ުކުރެއްވިެއވެ.  قصدއަިދ އެަކލޭގެފާނުވެްސ އެަކމަނާޔާމެދ     = 

 އެކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގެންނެވިނަމަ.      =  ެدليلގެ  ربّއެކަޭލގެފާނުންގ      = 

  .އެހެއްެދވީ އެފަދައިން         =  އެަކލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން ނުބައިކަންަތއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ދުރުކުރެްއވުމަށެވެ.      =  ކަންތަކާއި )ޒިނޭއާއި(  فاحشއަިދ   =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އެކަލޭގެފާނުވަނީ.            =  ެތެިރ  إخالصތިމަންރަސްކަލާނގ

 އަޅުންގެތެރެއިންނެވެ.      = .ެއޭގެދެީމުހން ގޭެގ ޮދރާދިމާއަްށ އަވަްސވެގަތެވ      

  =  ެއިފިެއވެ.އްވަކޮޅު ފަޅައިލަ َقِميصއަދި އެކަމަނާ އެަކލޭގެފާނުންގ     =  .ްފުރަގަހުނ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

     =  ދިމާވެއްެޖއެވެ.  –ފިރިމީާހ  يعنى:ކުއްލިަޔކަްށ އެދެމީހުންނަްށ އެކަމަނާެގ ސާހިބުމީާހ   

   =  .ްދޮރުކަިއރިނ       =  .ެއެއްކަމުގައި ނުވެެއވެ. عقوبةއެކަމަނާ ދެންނެވިއެވ   

   = ކުރިީމހާގެ. قصد      =  ކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެނުންނާއިމެދު ނުބަިއކަންތައްކުރުމަްށ   

     = .ީޖަލަށްލެވުންމެނުވ        =  ިއެއްދިނުން.  عذابނުވަތަ ވޭންދެނިވ

 )މެނުވީ(

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ ުބއްދިފުޅާއި ޒުވާންކަމުެގ ބާުރފުޅު ގަދަވިހިނދުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (22)

ދެއްވަީނ  جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  إحسانދެއްވީމެވެ. އަިދ  علمއެކަލޭގެފާނަށް ރަނގަޅު ވިސްނުންފުޅާއި 
 އެފަދައިންނެވެ. 

އަދި އެަކލޭގެފާނު އެހުންނެިވ ގޭެގ އަންހެންީމހާ ެއކަލޭގެާފނާ ހިތައިެވއްޖެއެވެ. އަިދ ޯއގާވެިރކަމާއިއެުކ  (23)
ންނެވިއެވެ. އަދި ެއކަމަނާ ގޭގެ ޮދރުތައް ލައްޕާަފިއ ން( އެދިވަޑައިގެ َنَظرُފުޅަށް )ހިތައިވުމުގެ  نفسއެކަލޭގެފާނުންގެ 

އެެވ.  َمَعاَذالّلهِ)އެކަލޭގެފާނަްށ ދެންނެވިއެވެ.( ކަޭލގެފާނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރެވެ. އަންނާށެވެ. އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ްނ ވާިގއެދި ސަލާމަތަްށ އެދެމެވެ.( ހަމަކަށަަވރުްނ އެަކލޭގެފާަނީކ  حضرةެގ  الّله)އެބަހީ: ިތޔަކަމުން ރައްކާެތރިވުމަްށ 

އެބަހީ: ކަމަނާގެ ފިިރކަލުންނަކީ ައހުރެންނަށް ނުހަނު މާްތކޮށް ހިތްތަވާ ައހުރެންގެ ާސހިބާއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ  –
 އަނިޔާވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ނުވާެނއެވެ. 

ކުރެްއވިއެވެ. ައިދ  قصدއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ެއކަމަނާ ެއކަލޭގެފާާނއިމެދު )ނުބަިއކަންތައްކުރުމަށް(  (24)
އެކަޭލގެފާނުްނ  – يعنى –ގެ އާޔަތްތަްއ  َرب ކުރެްއވިއެވެ. އެަކލޭެގފާނުންގެ  قصدއެކަލޭގެފާނުވެްސ އެކަމަނާއާއިމެުދ 

އެކަޭލގެާފނަށް ފެނިވަޑައި ނުގެންނެވިނަމަ އެކަޭލގެފާނުންވެްސ  نبـُْرَهاއާއި  دليل -އެކަމުން މަނާވެގަންނަކަަހލަ 
އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްކެވުެނވެ.(  دليلއެކަމަނާގެ ފަރާތަށް ލެނިބވަޑައިގަނެިވއްޖައީހެވެ. )އެަބހީ: ެއވަގުތު އެބާވަުތގެ 
عملއެއީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ ކިަބއިން އެންމެަހއި ނުބަިއކަންަތކާއި ޒިނޭފަދަ  ންރަސްަކލާނެގ ތިމަ فاحش

 ތެރި އަޅުންގެތެރެއިންާވ ބޭކަެލކެވެ.  إخالصދުރުކުރެްއވުމަށެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އެކަޭލގެފާނީ ތިމަންރަސްަކާލނގެ 

يوسفއަދި އޭގެދެމީހުން ގޭގެދޮރާދިމާއަށް އަވަސްެވގަތެވެ. އަިދ އެކަލޭގެފާނުންެގ  (25) ގެފާނުންެގ  يعنى:
ަަ ވވެގެފާނު ެއކަމުން ސަލާމަތްވެވަޑަިއގަތުމަށް ދު يوسف. )އެީއ ގަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުްނ ވީދިއްޖެެއވެ އިގަތުމުްނ ޑަ

އެކަޭލގެފާނު އަުތލުމަށް އަވަސްެވގަތްވަގުުތ އެކަމަނާއަްށ ހިފުނީ ަފހަތުން ނުވަަތ ފުަރގަހުްނ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  زليخا
ގަމީސްކޮޅުގައެވެ. އެހެންެވ ގަމީހަށް ވާްނވެގެން ވީދަިއގެްނދިޔައީއެވެ.( އަދި ހަމަ ދިމާިވގޮތުން ދޮރުކަިއރިްނ 

ރިަކލުން އެދެމީހުންނަށް ދިމާވެއްޖެެއވެ. އެހިނުދ އެކަމަާނ )ކުުށްނ އެކަމަނާގެ ާސހިބުމީހާ އެބަހީ: އެކަމަނާެގ ފި
ބަރީއަވުމުެގ ގަސްދުގައި( ދަންނަވައިފިެއވެ. ކަލޭގެފާުނންގެ އަންހެނުންނާމެދު ނުބައިކަންތަްއ ކުރާްނ 

عقوبةއަކީ  جزاءގަސްދުކުރިމީާހގެ   عذابވި އަކީ ޖަލަްށލުންަކމުގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ. ނުވަަތ ވޭންދެނި يعنى:

 އެއްދިނުމެވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ުيوسف –އެކަލޭގެފާނ   ވިދާޅުވިެއވެ.   -ގެފާނު  يعنى:         =  އަހުރެންެދެކ

 ހިތައިެވ އަުހރެންާނ ދިމާކުރަްއވަްނ އުޅުއްީވ ެއކަމަނާއެވެ.      =  .ެއަދި ހެކިެވރިޔަުކ ެހކިދީފިއެވ

    =  ެވެރިންގެތެެރއިން.  أهلއެކަމަާނގ         =  ެޮކޅު قميصއެކަލޭގެފާނުްނގ 

  ފެޅިފައިވީނަމަ.   =  .ްކުރިމަތިނ       = .ެއެކަމަނާ ތެދުބުނީއެވ        

 = .ެއަދި އެަކލޭގެފާނުވަީނ ދޮގުެވރިންގެތެެރއިންނެވ           =   އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ

 ގަމީސް ވީދިފަިއވަންޏާ.     =   .ްފުރަަގހުނ      = .ެަފހެ ެއކަމަނާ ދޮުގހެދީއެވ     

    = .ެއަދި އެކަޭލގެފާނުވަނީ ތެުދވެރިންގެެތެރއިންނެވ          =  ދެންަފެހ

  ކޮޅު ފެޅިފައިހުރިތަން ފެނުނުހިނުދން. قميصއެކަލޭގެފާނުންގެ     = .ްފުރަގަހުނ     = 

 . ވިދާޅުވިއެވެ.ެއ އަންމީާހެގ ފިރިަކލުން  يعنى:އެކަލޭގެފާުނ         =  ހަމަކަށަަވރުން މިީއ

  ތިޔަކަނބަލުންެގ މަކަާރއި ރޭވުމެވެ.          =  ހަމަކަށަަވރުން ިތޔަކަނބަލުންެގ މަަކާރިއ

  ރޭވުން ބޮޑުވެގެންެވއެވެ.         =   ޭކަލޭ މިކަން ހަނދާންނައްތައިލާެށވެ !އޭ يوسفއ! 

  !މިވާހަކަ ނުަދއްކާށެވެ      =  ޭއެވެ.( ކަނބުޭލގެ ކަނބުލޭެގ ކުށަްށ ފާފަފުއްސެުވްނ  زليخا)އ

  !އެދޭށެވެ     =  .ީހަމަކަށަަވރުްނ ކަމަނާވ      = .ެކުށްެވރިންގެތެެރއިންނެވ 

           = .ެއަދި ރަށުެގ އަންހެނުންަތކެއް ބުންެޏވ      = ެގ  عزيز

 އަނބިކަނބަލުން.           =  ައްށ  َشْهَوةއެކަނބުލޭގެ  نفسއޭނާ ގެންގުޅޭ އަޅުކުއްޖާެގ

  ގެނައުމަށް ލަންބަނީއެވެ.        =  އެކުއްޖާގެ ލޯބި އެކަމަނާގެ ހިތުގެ އެންމެއަޑީެގ

 ދުލިފަށުގައިވެެއވެ.       =  .ީހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެން އެކަމަނާ ދެކެނ        = 

 ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެދުމެއްަގއިވާތީެއވެ. 
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ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ެއކަމަނާއެވެ.  އްވީ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަްނގެ ގަޔަްށ ވިޔާނުދާގޮތަްށ ައރަންއުޅު يعنى:يوسفއެކަލޭގެފާުނ  (26)

ވެރިންކުރެ ީމހަކު އެކަމާމެދު ހެކިދީފިއެވެ. )ބުނެވެނީ މިހެިކވެރިޔަީކ ތަންމަތީގައިާވ  أهلއެވަގުތު އަދި އެކަމަނާގެ 

ކުރިމަތިފަރާތުން ވީދިފައިވާނަމަ އެކަމަާނ  قميصވަރަށް ޅަކުއްެޖއްކަމަށެވެ.( އެުކއްޖާ ބުންެޏވެ. އެަކލޭގެފާުނންގެ 

 ވެ. އެބުނީ ތެދެކެވެ. އަިދ އެަކލޭގެފާނު ެއވަނީ ދޮުގވެރިންގެެތރެިއންނެ

ފުރަގަހުން ވީދިފައިވާނަމަ ެއކަމަނާ ދޮގުހެދީެއވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނުވަީނ  قميصއަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ  (27)

ެއކެވެ. މިހެީނ  ُيْعِجَزةދެްއކެވި هللا  ) މިކުއްޖާެގ މިެހކިދެއްވުމަކީތެދުވެރިންގެ ތެުދވެރިންގެެތރެއިންނެވެ. 

 ވަރަށްކުޑަުކއްޖެކެވެ.(އެކުއްޖަކީ ހަމަ ިވހެއި ތަންމަތީަގއިވާ 

ކޮޅު ފުރަގަހުން ވީިދފައިވާތަން ފެނުނުހިނދުން އޭނާ އެބަހީ:  قميصދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނުންެގ  (28)

އެއަންހެންމީހާެގ ފިރިމީހާ ބުްނޏެވެ. ހަމަކަށަަވރުން މިކަމަީކ ތިޔަކަނބަލުންގެ މަަކރާއި ރޭވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ 

 ްނ ބޮޑުވެގެންެވއެވެ. ތިޔަކަނބަލުންގެ މަަކރާިއ ރޭވު

( !ެއވެ زليخاއަދި )ޭއ  1ިމާވހަކަ ނުދަްއކާށެވެ !ަކޭލ މިކަން ހަނދާންނައްތައިލާެށވެ !އެވެ يوسفއޭ  (29)

ހަމަކަށަަވރުން ކަމަނާވަނީ ކުށްެވރިްނެގ  1ކަނބުލޭގެ ކަނބުޭލގެ ކުށުގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދިދަންނަވާށެވެ

 ތެރެއިންނެވެ. 

 نفسެގ އަނބިަކނބަލުން އޭާނ ގެންގުޅޭ އަޅުކުއްޖަކުެގ  عزيزއަދި ެއރަށުެގ އަްނހެނުންތަކެްއ ބުންޏެވެ.  (31)

އަްށ ގެނައުމަްށ ލަންބަނީެއވެ. އެުކއްޖާގެ ލޯބި އެކަމަނާެގ ހިތުެގ އެންމެއަޑީަގިއާވ  َشْهَوةއެކަނބުލޭެގ 

ަށވަރުން އަހުރެމެްނ ދެކެނީ އެކަމަނާ ބަޔާންެވގެްނާވ ދުލިފަށުގައިވެެއވެ. )އެުކއްޖާދެކެ ހިަތއިވެއްޖެެއވެ.( ހަމަކަ

 މަގުފުރެދުމެއްގަިއވާކަމަށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   .ްދެންފަހެ އެކަނަބލުންގެ )މަލާމާތު( ވާހަަކއިގެ އަޑު އެކަމަނާ ެއހިހިނދުނ 

      =  ްދެއްވިއެވެ. دعوتއެކަމަނާ އެކަނބަލުންނަށ       =   އަދި އެކަމަާނ

 ެއވެ.އްވިއެކަނބަލުންނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރުކުރެ    = ( / އަދިވަޅިންކަޑައިގެްނ ެލނގިގެން އިށީނެދވޭ ތަނެްއ

 ކެވޭ ެއއްޗަާކއި(          = .ެއަދި އެއިްނ ކޮންެމ ބޭކަނބަލަކަްށ އެކަމަާނ ދެއްިވއެވ 

  =  .ްތުނިފިޔޮއްސެއް ނުވަތަ ވަޅިެއއ           =  ޭއަދި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. )އ 

  !( ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރެއަށް ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ!  އެވެ يوسف       =  އަދި އެކަނބަލުްނ

 . ންއެކަލޭގެފާނު ުދއްހިނދު   =   .ެއެކަލޭގެފާނުން ީކރިތިކަމާ މާތްކަން އެކަނަބލުންނަށް ބޮޑުވެއްޖެެއވ 

        = .ެއަދި އެކަނަބލުން އެކަނަބލުންގެ އަތްތައް ކޮށައިފިެއވ      =  ައިދ

 އެކަނބަލުން ބުންެޏވެ.    = ެ(!ވަންަތކަމާއިއެވެ َطاِهر  ގެހުސް  الّله. )އެަބހީ: އެވ         

  ގެދަރިެއއްނޫނެވެ.  آدمމިއީވާ  =  =  ނުވެއެވެ. މިަކލޭގެފާުނ       =  މާތްވެގެްނާވ

  މަލާއިކަތްބޭކަަލކު ކަުމގަިއ މެނުވީ.    =  ާعزيزއެކަަމނ  ވެ.ވިދާޅުވިއެވގެ އަނބިކަނބަލުްނ  يعنى:

            =  .ެއެމީަހކާމެދު ތިޔަކަނބަލުން ައހުރެންނަށް ަމލާމާތްކުރިމީަހކީ ތިަޔއީއެވ 

          =  ަވިޔާނުދާޮގތުގައި ައރަންއުޅުނީ ައހުރެންނެވެ.(  ށްއޭނާގެ ގަޔ(        

   ފަެހ އޭާނ ަރއްކާތެިރވެ މަނާެވގަތީއެވެ. =   = .ައަދި އޭނާ ުނކުރިނަމ    = 

 އަހުރެން އޭނާއަށް އަުމރުކުާރކަންތައް.      = .ެހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޖަލަށްެލވޭނެއެވ      

    = .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާވަނީ ނިކަެމތިންގެތެރެއިންނެވ      =  އެކަލޭގެާފުނ

 1އެވެ ربّދެންނެވިއެވެ. ޭއއަޅުގެ         =  .ެޖަުލ މިއަޅާއަްށ ލޯބިވެިތކަން މާބޮޑެވ   
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       =  .ެިމއަޅާއަށް އެމީހުްނ ެއގޮާވ އަދި އެކަމަަކށް އެ އެދޭ ކަންތަކަްށވުރ         = 

  އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާެގ ކިބައިްނ ދުރުނުުކރައްަވއިފިްއޔާ.    =  ެއކަނބަލުންެގ މަަކރާިއ ރޭވުްނ

/ މަކަރު.        = .ެމިއަޅާ އެކަނބަލުންގެ ަފރާަތށް ލެނބޭނެއެވ        =  ިއަދ

 މިއަޅާވާނީ ޖާހިލުންގެެތރެއިންނެވެ.
ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެ ައނބިކަނބަލުން އެއްެސވިހިނދުން އެކަމަާނ  عزيزދެންފަހެ އެކަނބަލުންެގ މަލާމާތުގެ އަޑު  (31)

އެއް ދެއްަވއިފިއެވެ. )ޕާޓީއެއް ހަދަިއފިއެވެ. އެއީ ކެއުުމގެ ޕާޓީއެެކވެ.( އަދި އެކަނބަލުްނ  دعوةއެކަނބަލުންނަށް 

ނޑައިގެްނ ކެވޭަކހަަލ ެއއްޗެއް  ރަނގަޅަށް ލެނގިަލއިގެްނ ތިބެވޭފަަދ ތަނެްއ ތައްާޔރުުކރެއްވިެއވެ.  ވަިޅްނ  ވަޅިްނ ކަ
ނޑައިގެން ކެއުމަްށ ތައްާޔރުކުެރއްވިެއވެ. އަިދ އެއިްނ ޮކންމެ ބޭކަނބަލަކަްށ ތުނިފިޔޮއްސެްއ ނުވަަތ ވަޅިއެްއ  ކަ

ނޑަިއގެން ކާންފެށުމުން  ގެފާނަްށ  يوسفއެކަމަާނ  –ދެއްވައިފިއެވެ. )އަިދ އެކަނބަލުްނ އޭިތ ވަޅިްނ ކަ

)ދެން ެއކަލޭގެފާުނ  !ށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާށެވެދެންނެވިއެވެ.( ކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންގެެތރެއަ

އެކަނބަލުންގެތެެރއަށް ނުކުމެވަޑަިއގެންފިއެވެ.( އަިދ އެކަނބަުލންނަށް އެކަލޭގެފާުނ ފެނުނުހިނދުން އެަކލޭގެފާނުްނެގ 
ން ފޮިތވަމުްނ ހުިރ ފުރިހަމަކަާމ ރީިތކަމާއި މާތްކަްނ ެއކަނބަލުންނަށް ބޮުޑވެއްޖެއެވެ. )އަތުގަިއ އޮްތވަޅިން ކޮށެމު

ެވ  عجائبދަނީ ކިހާަވރަކަށް ކަމެއް ނޭނެގއެވެ.( ެއކަނބަލުންެގ އަްތތައްވެސް ކޮީށއެވެ. އަިދ އެކަނަބލުން )

އަންތަރީސްވެގެން( ބުނީ     ެآدمމިފަދައިންނެވެ. މިއީ  ވަންަތކަމާއިއެވެ! طَاِهرُގެުހސް  الّله. )އެބަހީ: އެވ 

 ގެ ދަރިެއއްނޫނެވެ. މާތްވެގެްނވާ މަާލއިކަތްބޭކަަލކު ކަމުަގއި ެމނުވީ މިކަޭލގެފާނު ނުވެެއވެ. 

عزيزއެކަމަނާ  (32) ގެ އަނބިކަނބަލުން ބުންޏެވެ. އެމީހަާކއިމެދު ކަލޭމެން އަުހރެންނަށް މަލާމާތްކުާރ  يعنى:

ވަރުން އެކަލޭގެފާުނގެ ަގއިކޮޅަށް ވިޔާނުދާގޮތަްށ މީހަކީ އެީއއެވެ. )ކަލޭމެނަްށވީވަުރ ތިޔަުހރީއެވެ.( އަދި ހަަމކަށަ
އަރަންއުޅުނީ އަުހރެންނެވެ. ފަހެ އެކަމުން އޭނާ މަާނވެ ަރއްކާތެރިެވގެންނެވީއެވެ. އަދި އޭނާ އަުހރެން އޭނާއަްށ 

ިނކަމެިތ  ހުށީއަމުރުކުރާކަެމއް ނުުކރިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ ޖަލަްށ ެލވޭނެއެވެ. ނުވަަތ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނވާ
 ދެރަމީހުންގެތެެރއިންނެވެ. 

އެމީހުްނ އެކަމަކަްށ މިއަޅާެގ ކިަބއިްނ އެއެދިޮގާވ  1ެއވެ ربّއެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ. "ޭއއަޅުެގ  (33)

ކަންތަކަށްވުެރ ޖަުލ މިއަޅާއަށް ާމލޯބިވެތިކަންބޮޑެވެ. އަިދ އިބަރަްސކަލާނެގ އެކަނަބލުންެގ މަކަާރއި ރޭުވްނ 

މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުނުކުެރއްވިއްޔާ ިމއަޅާ އެކަނބަލުންގެ ފަރާތަށް ލެބޭނެެއވެ. އަދި މިއަޅާވާުހީށ 
 ންގެތެެރއިންނެވެ."ޖާހިލު



                      
 

7 6 3   

މާނަ  ގެ يوسفسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =   ެއެކަޭލގެފާނަށް އިޖާބަުކރައްަވއިފިއެވެ.  ربّފަެހ އެކަޭލގެފާނުންގ        = 

 އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ ދުުރކުރަްއވައިފިއެވެ.    =  .ްއެކަނަބލުންގެ ަމކަރާިއ ރޭވުނ   

  = .ީނޑައެޅިގެން ެއކަލާނެގ ެއއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ  =    ހަމަކަަށވަރުްނ ކަ

  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.       = .ެދެން އެމީހުންނަށް ފެނިއްޖެއެވ          

 ތަްއ ފެނުމަށްފަހު.  عالمةއެމީހުންނަށް  =          =   މުއްދަތަކަށް އެަކލޭގެފާުނ

  ޖަލަށްލުމަށް.        =  .ެއަދި ެއކަލޭގެާފނާއެކު ޖަލަްށވަނެވ      = .ްދެޒުވާނުނ 

     = ( ުيوسفއެތަނުން އެކަކ  )ްދެންނެވިއެވެ. = ގެފާނަށ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

  އަހުރެްނ )ުހވަފެނުގައި( ދެކެފީމެވެ. )ެދއްކުނެވެ.(     =  ައހުރެްނ ރާެފލާތީ. )މޭބިސްކަުދުރ

 ފެލާތީ(       =  .ެއަިދ އަނެއްީމހާ ދެންނެިވއެވ     =  ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެްނ

 )ހުވަފެނުގައި( ދެކެފީމެވެ. )ދެްއކުނެވެ.(      =  .ީއަހުރެން އަހުރެްނގެ ބޯމަތީގައި އުފުލާތ 

   =  .ިރޮށ          =  .ެއެއިން ދޫނި ކަިއހަދައެވ          =  އަުހރެމެންނަށް އޭެގ

  !ދެއްވާށެވެ.ވިދާޅުވެ تفسير     =  .ީހަމަކަށަވަރުްނ އަހުރެމެން ކަލޭގެފާުނ ދެކެނ       

  = ތެރިންގެތެެރއިންނެވެ. إحسان    =  ުيوسفއެކަލޭެގފާނ الّسالم) يعنى:   ( ވިދާޅުވިެއވެ.عليه

     = .ެކަލޭމެްނ ދެމީހުންނަށް ކާާނ ނާންނަހުއްެޓވ         ާއެކާނާއެްއ ކަލޭމެންކ   

        =  ެތިމަންކަލޭގެފާނު އަންގައިދީފިމެނުވީ. އެބަީހ އޭެގ  خبرގެ  تفسيرކަލޭމެން ދެމީހުންނަށް އޭގ

  އަންގައިދޭނަމެވެ. خبر        = ްކަލޭމެން ެދމީހުންގެ ގާތަށް އެކާާނއައުމުގެުކރިނ  =     

 އަކީ( علمެއއީ. )އެބަހީ: އެ  !ކަލޭމެން ދެމީހުންނޭވެ        = ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ

އެެކވެ.  علمއުގަންނަވައިދެްއވިތަކެތީގެެތރެއިންާވ  ربّ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާުނ

   ދޫކޮށްލައިފީމެވެ.  =  ެدينބަޔަކުމީހުންގ .          =  ްނުވާ.  إيمانއަށް  الّلهއެމީހުނ

  =  .ްއަދި އެމީހުނ           =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ ދުވަހަްށ  آخرةކަ
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  ކާފަރުވާ.   =  ުވީ.  تبعއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނ      =  ެއާެއވެ. دينތިމަންގެ ކާބަަފއިންގ 

           =   ( އެވެ. عليهمالّسالم) يعقوبއަދި  إسحاقއަިދ  إبراهيمއެީއ        

  އަިދ ތިމަންމެނަށް ހުއްދަެވގެންނުވެއެވެ.  =     =  ްުކރުން.  شريكއަްށ  الّلهތިމަންމެނ  

   =  .ިެއއްވެސްކަމެްއގައ           =  فضلގެ  الّلهެއއީ ތިމަންމެންގެމައްޗަށްާވ 

 ވަންތަކަމެވެ.      =  ިއަިދ މީސްތަކުންމައްަޗށާއ .     =  އަިދ އެކަމަުކ

   ގިނަމީހުން.     =  ނުކުރެެއވެ شكرއެމީހުްނ . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
يوسفފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް  (34) الّسالم) يعنى: އިޖާބަކުރައްވައިިފއެވެ. އަިދ  ربّ( އަށް އެަކޭލގެފާނުންގެ عليه

އެކަލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އެކަނބަލުްނގެ މަކަާރއި ޭރވުން އެކަލާނގެ ުދރުކޮށްދެއްަވއިފިއެވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ 
 އެކަލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ. 

ތަްއ ފެނުމަށްފަހު ދެން ފެނުީނ މުއްދަތަކަްށ  دليلއަށް އެފެނުުނ  عزيزދެން އެމީހުންނަށް އެބަހީ  (35)
 އެކަލޭގެފާނު ަޖލަށްލުމަށެވެ. 

الّسالم)ދެން  (36) عليه ޖަލަށްލެވުނީއެވެ.( އަދި އެކަލޭގެާފނާއެކު އެހެން ދެޒުވާނުންވެްސ ޖަލަށްވަނެެވ.  يوسف
ވެ.( އެތަނުން އެކަކަްށ ޖަލުަގއިތިބިދުވަސްަވުރ )އެއީ އެދެމީހުްނކޮށްފައިވާ ކޮންމެވެސް ކުށެއްެގ ސަބަުބންނެ

ެއވެ. ތިމަންނައަށް ހުވަފެނުްނ ފެނުނީ މޭބިސްކަުދުރ  يوسف އޭހުވަފެނެްއ ފެނުނެވެ. އެީމހާ ދެންނެިވއެވެ. 
ފެލާތީއެވެ. އަދި އަނެއްމީހާވެްސ ހުވަފެނެްއ ފެނިގެްނ ދެންނެވިއެވެ. ތިމަންނައަްށ ުހވަފެނުން ފެންނަީނ ތިމަްނެގ 

ނަްށ ެއވެ.( ތިމަންމެން يوسفބޯމަތީގައި ބަަހއްޓައިގެްނ ރޮށިއުުފލާތީއެވެ. އަދި ެއއިން ކާޅުތައް ކައެވެ. )އޭ 
ަހމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެން ދެކޭގޮުތގަިއ ކަޭލގެފާނުަވީނ  1ކޮށްދެއްާވ ބަްއލަވާށެވެ تعبيرތިމަންމެންގެ މިހުވަފެނުެގ 

 ތެރިންގެތެރެއިންެނވެ.  إحسان

އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ަކލޭމެން ދެމީހުންނަްށ ކާނާގެަނއުމުގެ ކުރިްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނ  ިތަޔ  (37)
ކުާރ  تفسيرަކލޭމެންނަށް ކިޔައިޭދހުށީމެވެ. މިތިބަ ެދމީހުންނޭވެ.  އެކަމަީކ އެބަހީ: ހުވަފެުހގެ  تفسيرގެ ދެހުވަފެނު

އެކެވެ.  علمތިމަންކަލޭގެފާނަްށ އުގަންނަވައިދެްއވިތަކެތީގެތެެރއިންވާ  ربّއަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  علم
ނޑައެޅިެގްނ  دينދުަވހަްށ އީމާންނުާވ ބަޔަކުެގ  آخرةއަށާިއ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ޫދކޮށްލީެއވެ. އަިދ ކަ
 ދުވަހަށް ކާފަުރވެގެންނެވެ.  آخرةއެމީހުންވަނީ 

ާއިއ  ق  إسحاއާިއ  إبراهيمީވ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ކާބަަފއިންކަލުންކަމުގަިއވާ  تبعއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު  (38)

) يعقوبއަދި  ކުްނ އާއެވެ. އަިދ އެއްެވސް ގޮތަ دينާއއިއެވެ. އެބޭަކލުންެގ  ِملَّةމި ބޭބޭަކލުންެގ ( الّسالمعليهم

ކުރުމީ ތިމަންބޭކަލުންެގ މައްޗަށް ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. ެއއީ ތިމަންބޭކަލުންެގ  شريكއާއި  الّلهއެއްވެސް ެއއްޗަކާއި 

 الّلهތަަކމެވެ. އެހެނެްއކަމަކު މީސްތަކުްނކުެރ ގިނަމީހުްނ )ވަން فضلގެ  الّلهމައްޗަށާއި އަދި މީސްތަކުްނގެމައްޗަށްާވ 

 ނުކުރެެއވެ. شكرއަށް( 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ެޭއ އަުހރެންގެ ަޖލުެގ ދެއެކުެވރިންނޭވ!        =  ތަފާުތެވ

 . ؟ންތަކެއްެހއްޔެވެ ربّވަކިވަކިެވގެންާވ    =  .ީހެޮޔވެެގންވަނ           =  ނުވަަތ

  ހެއްޔެވެ؟ الّله ވަންތަ އެއްކައުވަންތަ )ހުރިާހއެއްެޗއްގެމައްޗަށް( ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިެގންވާ ގަދަފަދަ     

      =  .ެއެކަލާނގެ ިފޔަވަިއ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންުކރާކަުމގައި ނުެވއެވ     =  ހަަމ ނަންތަކަކަްށ

 މެނުވީ.       =ެއެނަންތައް ކިޔާފައިވާ. ން ކަލޭމ       =  ިކަލޭމެންެގ އަދ

  ނާއިކާބަފައިން       = އެޔާމެދު ާބވަިއލައްވާފައިނުވާ.  الّله      =  دليلެއއްވެްސ 

  އެއް.      = ނުވެެއވެ. حكمއަށްމެނުވީ  الّله    = .ެއެަކލާނެގ އަމުރުުކރެއްިވއެވ  

    = .ްކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުރުމަށ       =  .ީހަމައެކަނި އެަކލާނގެއަށް މެުނވ     

   =  އަކީ ެއއީއެވެ. دينސީދާވެގެންާވ         =  އަދި އެހެންނަމަވެްސ

  ގިނަމީސްތަކުން.    =  .ެއެމީހުންނަަކށް ނޭނގެއެވ      =  ޭއ

  !އަހުރެންެގ ޖަލުގެ ެދއެކުެވރިންނޭވެ      = ެއެމީހާގެ ހުވަފެނުެގ !ތިޔަދެމީހުންކުރެ އެަކކު ދަންނައެވ (

 ތަފުސީރަކީ(        =  އޭާނ އޭާނގެ ާސހިބުމީހާއަށް ރާބޯންދޭނެއެވެ. )ރަސްގެފާނަްށ ރާތަށިޮކުޅ

 އަށް ލެވޭނެއެވެ.(  وظيفةއެރުވުމުެގ     = ެއަނެްއމީހާ ދަންނައެވ!     =  ާصليبފަެހ އޭނ 

 އަށް ެލވޭނެއެވެ.        = .ެދެން ދޫިނ ކާެނއެވ      =   .ްއޭނާގެ ޮބލުނ  

  = ).ެކަންތައްެވ ނިމިއްޖެއެވެ. )ކަންތަްއ ނިމޭނެއެވ         =   އެކަމާމެުދ

  އެ އެހި. َفتَوىކަލޭމެން ދެމީހުން    = ( .ެيوسفعليهالّسالمއަދި އެކަޭލގެާފނު ވިދާޅުވިއެވ  ).ެވިދާޅުވިއެވ  

       =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީާހ ެއއީ ަސލާަމތްވެފައިާވ މީހާކަމުގަިއ އެކަޭލގެފާނަށް ހީފުޅުީވ މީާހާއ

  ށް. އަދިމާ    = .ެއެދެމީހުންކުރ      = ަެށވެއްވާހަނދާންކޮށްދެައހުރެންެގ ވާހަކ.   

   =  . )ްކަލޭެގ ސާހިބާއަްށ )ރަސްގެފާނަށ     =  ާއ އޭނާއަްށ  شيطانފަެހ

  ހަނދާންނެތިކުރުވައިފިެއވެ.     = .ްއޭނާެގ ސާހިބާއަށް ހަނދާންކޮށްދިނުނ         

 ދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު ޖަލުަގއި ލަްސވެހުންނަަވއިފިއެވެ.  =      =  ތިނަކާއި ނުވަޔަކާ ުނވަަތ

                                   

                                      

                                  

                                          

                                       

                 



                      
 

7 6 6   

މާނަ  ގެ يوسفسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

 ދިހަޔަކާދެމެދުގެ އަަހރުތަކެްއގައި.      =  ( ުمصرއޭރުުހރި  يعنى:އަދި ރަސްގެފާނ  )ުގެ ރަސްގެފާނ

  ވިދާޅުވިއެވެ.     =  ްހުވަފެނުގައި( ފެނެއެވެ.  އަުހރެންނަށްހަމަކަަށވަރުނ(        = 

ފަލަ ހަތްގެރި.     = .ެއެތަކެތި ކައެވ        =  )ްހިކި އަނަރޫފަ ހަތްެގރި. )އައިސ 

       = .ިނޑާއ   އަދި ތާޒާ ެފހި ހަްތކުރާގަ        =  އަދި އެހެްނ ހިިކ

ނޑާއި.   ހަތްކުރާގަ      = .ެއޭ ބޮޑެިތ މާތްމީހުްނނޭވ          =  ެހުވަފެުނެގ  އަުހރެންގ

   !ކަލޭމެން ދީބަލާށެވެ فتوى   =  .ާކަލޭމެްނ ވަންޏ         =  تعبيرހުވަފެނުެގ 

 ކުރާބަޔަކުކަމުަގއި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންތަކެއް ހެއްޔެވެ؟  َرب ެހޔޮވެގެްނވަނީ ަވކިަވކިވެ ބައިަބއިވެގެްނވާ  1އޭ ައހުރެންެގ ޖަުލގެ ދެެއކުވެރިންޭނވެ (39)

؟ ހެއްޔެވެ  الّلهނުވަތަ ެއއްކައުވަންަތ އަިދ ހުރިާހއެއްޗެްއެގ މައްޗަްށ ކުަޅދުންވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ގަދަފަދަވަންަތ 

 ގެ ުފރަތަމަ ދީނަށްޮގވާެލއްވުން ކަމުަގއި ފެނެއެވެ.(وسفعليهالّسالم  މިއީ !)ދަންނައެވެ
އެކަލާނގެ ިފޔަވައި ހަމަ ހުސްނަންތަަކކަށްމެނުވީ ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއ ނުވެއެވެ. އެނަންތަކަީކ  (41)

ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންެގ ކާބަފައިން ކިޔާފަިއވާ ހުސް ނަްނތަކެވެ. އެތަކެއްޗަށް އަޅުކަންުކރުން ުހއްދަވާނެކަމުެގ 
އަށްމެނުީވ  الّلهކުރެްއވުން  حكمެއވެ. އަދި )އަޅުތަކުންގެމެދުގައި( ބާވައިުނލައްވަ الّلهއެއް  حّجةއެއް  دليلއެއްވެސް 

ކުރަްއވާފައިވަީނ ެއކަލާނެގ ނޫްނ ފަރާތަކަްށ އަޅުކަން ނުުކރުމަށެވެ. ސީދާވެގެންާވ  أمرނުވެއެވެ. އެކަލާނެގ 
 ެއވެ. ތެދުގޮތަކީ އެީއއެވެ. އަިދ އެހެނެްއކަމަކު މީސްތަކުންުކރެ ގިނަމީހުންނަކަށް އެގޮތެްއ ނޭނގެ

އަީކ  تفسيرކަލޭމެން ދެީމހުންުކރެން ފުރަތަމަމީާހގެ ުހވަފެނުގެ  !އޭ ޖަލުެގ އަުހރެންެގ ދެއެކުެވރިންނޭވެ (41)
ފަހެ އެމީާހ އެީމހާގެ ސާހިބުމީހާއަްށ އެަބހީ: ރަސްގެފާނަްށ ރާބޯންދޭނެއެވެ. )އެބަހީ: ރަްސގެފާނަށް ރާތަށިކޮުޅ 

އެމީހާެގ  1އެވެ.( އަދި އަެނއްމީހާ ދަންނަެއވެ تفسيرކުެރވޭނެއެވެ. ެއއީ އޭނާގެ ހުވަފެނުެގ  َعيَّنއަްށ  مقامއެރުވުމުެގ 
އަށް ެލވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ަގއިގެ މަްސ ދޫނިތައް އައިްސ ކައިހަދާނެެއވެ.  صليبކުށުގެ އަދަބަްށ ދަންޖައްސައި 

އްޓައިގެްނ ރޮިށ އުުފލިމީހާއެވެ. ފަެހ ކަލޭމެްނ އެވެ. އެީއ ހުވަފެނުަގއި ބޯަމތީބަހަ تفسيرއެއީ އޭނާެގ ހުވަފެނުެގ 
 އަީކ އެއީެއވެ.  تفسيرހޯދަންއުޅުނު ދެކަންތަކުގެ މައްަސލަ ެއގޮތަށް ެވނިމޭނެއެވެ. އެދެހުވަފެނުެގ  فتوىދެމީހުން 

يوسفيعنىއަދި އެދެމީހުްނކުެރ އެަކލޭގެފާނަްށ އެމީާހ ސަލާމަްތވާނެކަމަްށ ހީފުޅުވީމީހާއަްށ އެކަޭލގެފާނު  (42) :
الّسالم  !ވިދާޅުވިއެވެ. ކަޭލ  ަސލާމަތްވެގެންގޮްސ ަރސްގެފާނުގާތު އަުހރެންގެ ވާހަަކ ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ عليه

( ދެންަފހެ އެމީހާ ަސލާމަތްވެގެްނގޮސް އެާވހަކަ އޭާނެގ 1)އަހުރެންވެްސ މިޖަލުން ނެރެދޭތޯ ދަންަނވާށެވެ
ނާ އޭާނައށް ހަނދާންނެތިކޮށްދީފިއެވެ. ދެންފަެހ ތިނަކާ ދިަހޔަާކ ސާހިބުމީހާގާތު ދަންނަާވ ހަނދާންކޮށްދިނުން ަސއިތާ

الّسالمދެމެދުގެ އަުހރުތަކުގެެތރެއިްނ އަަހރުތަކެްއގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ޖަލުގަިއ ހުންނަވައިިފއެވެ.  عليه ޖަލުަގިއ  يوسف
  والل أعلمހުންނެވިކަމަށްވަނީ ހަތްއަަހރުގަެއވެ. 

 ރަްސގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެންނަށް ހުވަފެނުަގއި ަފލަ ގެ(  مصرއަދި )ޭއރުުހިރ  (43)
ހަތްގެރި ފެނުނެވެ. އަދި ހިމަ އަނަރޫފަ ހަތްގެިރ އަިއސް އެފަލަ ހަތްގެިރކައެވެ. އަިދ ފެހިކުަލއިގެ ތާާޒ 

ނޑު ދުށީމެވެ. އޭ އަހުރެްނގެ  ނޑާިއ އަދި އެހެން ހިކިހަތްުކރާގަ  !ތްމީހުންޭނވެގެ ބޮޑެތި މާ قومހަތްކުރާގަ
 !ދީބަލާށެވެ فتوىއެބަހީ: އޭެގ  تعبيرކުާރ ބަޔަކުކަުމގައި ވަންޏާ އަުހެރންގެ މިހުވަފެނުެގ  تعبيرކަލޭމެންނަކީ ުހވަފެން 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  .ެއެީމހުން ދެންނެިވއެވ        =  ތިޔަީއ ނިދުމުގަިއ ފެންނަ ޮދގު ާތކުންތާކުނުެޖޭހ

 ތަކެވެ.  خيالބޭކާރު    =  .ެއަދި އަހުރެމެްނ ނުވަމުއެވ      =  ދޮގު އަިދ

  .  تعبيرތާކުންތާކުނުޖެހޭ ތަކެީތގެ     =  .ިދަންނަބަޔަކުކަމުގައ         =  ައިދ

 އެސަލާމަތްީވ މީހާ ދަންނަަވއިފިއެވެ.   =  ްކުރެވުުނ  تفسيرއެދެމީުހންކުރެ )ޖަުލގަިއ ހުވަފެްނ ފެނިގެނ

  ދެމީހުންކުރެސަލާމަތްވީީމހާ ދަންނަަވއިފިއެވެ.(     =  އަދި ހަނދާންނެތި ދުވަސްތަެކއްވުމަށްަފުހ

 އޭނާ ހަނދާްނވެއްޖެއެވެ.            ކޮށްދީފާނަމެވެ.  تفسيرއަުހރެން ަކލޭމެނަްށ އެހުވަފެްނ 

     = ެالّسالم)ދެްނ އޭާނ ޖަލަްށ ގޮްސ  1ފަެހ ކަލޭމެްނ އަުހރެްނ )ޖަލަށް( ފޮނުވާށެވ عليه  يوسف

 ގެއަރިހުްނ އެުހވަފެނުގެ ތަފުސީރު އަހައިިފއެވެ.އޭނާދެންނެވިެއވެ.(          =  ޭއެވެ.  يوسفއ

 އޭ ތެދުވެރިޔާެއވެ.    = ާށެވެ.ަބއްލަވާއަހުރެމެނަށް ފަތުވާދެއްވ          =  ަފަލ

 ހަތްގެރިޔާމެދު.       =  .ްއެފަަލ ަހތްގެރި( ކަނީއެވެ. ހިކިއަަނރޫފަ ހަތްގެިރ ައއިސ( 

       =  .ިނޑާއ  އަިދ ތާޒާފެިހ ހަތްުކރާގަ      =  އަިދ އަނެްއ ިހިކ

ނޑާއި.   ހަތްކުރާގަ           =  ެގައެވެ. أّميدއަހުރެން މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ދިއުމުގ    

   = .ޯއެމީހުންނަށް އެނގޭތ     =  ުالّسالمއެކަލޭގެފާނ عليه يوسف  ވިދާޅުވިއެވެ.  يعنى:

        =  .ެނޑުގޮވާްނ ކުރާެނއެވ  ަކލޭމެން ހަްތއަަހރު އާދަވެގެްނ ކުާރގޮތަށް ދަ   =  

 އާދައިގެ މަތިން ވިދިވިދިގެން       = .ްނޑި އެއްޗެއ  ދެންފަހެ ކަލޭމެން ކެ        

ނޑުގަިއ ދޫކޮށްފަިއ ބަހައްޓާެށވެ.   މަދުންމެނުވީ. =   ފަހެ އެެއއްޗެްއ އޭެގކުރާގަ      =  

                                           

                                    

                                        

                       



                      
 

7 6 8   

މާނަ  ގެ يوسفسورة  

 

ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

  ކަލޭމެން ކާއެްއޗެތީގެތެެރއިން.)ކެއުމަށް(            =  .ެދެން އެޔަށްފަހު އަންނާނެއެވ   

  = .ުގަދަފަދަ ހަްތ )އަަހރު( ތަދުމަޑު ހަތްައހަރ     =  އެައހަރުތަްއ ކާނެެއވެ. )އެބަހީ: ެއ

 ވެރިން ކާނެއެވެ.(  أهلއަހަރުތަުކގެ         =  އެއަހަރުތަކަށް ކަލޭމެން އިސްުކރިތަކެތި. )ކުީރ

    އިތުރުކޮށް ޮފރުވިތަކެތި(         =.ީކަލޭމެން ރައްކާުކރިތަކެތީން މަދުެއއްޗެްއ މެނުވ 
ެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. ތިަޔއީ ނިދުމުގެތެޭރގައި ފެންނަ ޮދގު އަދި ތާކުންތާކުނުެޖހޭ ބޭކާރުަތކެއްޗެެވ.  (44)
ދަންނަބަޔަކުކަމުގައި ައހުރެމެން ނުވަމުެއވެ. އެމީހުންނަްށ  تفسيرއެބާވަތުގެ ދޮގު އަދި ާތކުންތާކު ނުޖެހޭ ތަކެތީގެ 

 ެއއް ނޭނގުނެވެ.  تفسيرއޭގެ 

ކުރެވުނު ދެމީހުންުކރެ( ަސލާމަތްވީމީާހ  تفسيرއަދި އެދެމީހުންުކރެ )އެަބހީ: ޖަުލގައި ހުވަފެންފެނިގެން ޭއގެ  (45)
يوسفعليهހަނދާންނެިތ ުހރުމަށްފަހު( ހަނދާންވެއްޖެެއވެ. އެަބހީ:  ކަ ވިދާޅުވިާވހަ الّسالميوسفعليهއެތައްދުވަހަުކ )

 تفسيرގެމަތިން ހަނދާންވެއްެޖއެވެ. އޭާނ ރަްސގެފާނަށް ދަްނނަވައިފިއެވެ. ައހުރެްނ މަނިކުފާނަށް ެއހުވަފެނުެގ  الّسالم

އަްށ  يوسفعليهالّسالم)ދެން އެީމހާ ަޖލަށްގޮސް  1ކޮށްދީފާނަމެވެ. ފަހެ ަކލޭމެން ައހުރެްނ )ޖަލަށް( ފޮުނވައިދޭެށވެ
 ންނަވަނީއެވެ. އޭާނ ެދންނެވިއެވެ.( ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަ تفسيرއެހުވަފެނުެގ 

الّسالم) يوسفއޭ  (46)  فتوى( ެއވެ. އޭ ތެުދވެރިާޔއެވެ. ފަލަހަްތގެރިޔާމެދު ަކލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް عليه

ނޑާއި އަިދ ވާލަބައް ބައްވައިދީަެ ެށވެ. އެފަލަހަތްެގރި އަަނރޫފަ ހިމަ ހަތްެގިރ އައިސްކަނީއެވެ. އަދި ފެހިތާޒާ ހަތްކުރާގަ
ނޑެވެ. )މިއީ ރަސްގެފާުނ ދެކެވަޑައިަގތް ހުވަފެންފުޅެވެ. ފަހެ ަކލޭގެފާނު ިމހުވަފެނުެގ އެހެ  تفسيرން ިހކި ހަތްުކރާގަ

އާއިގެން(  تفسيرނުވަތަ ެއއިން ުމރާދުކުެރވޭ މާނަެއްއ ވިދާޅުވެދެއްވާަބލައްވާެށވެ.( އަުހރެްނ މީސްތަކުންެގ ގާތަްށ )ެއ 
 ންނަށް އެނގިދާެނއެވެ. ގަެއވެ.އޭރުން އެީމހު أّميدދިއުމުގެ 

الّسالم) يوسفއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބަހީ:  (47) ( ިވދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެން އާދަެވގެން ކުާރގޮތަްށ عليه
ނޑުގައި ަބހައްޓާށެެވ.  ނޑުގޮވާން ުކރާށެވެ. ަފހެ ަކލޭމެންނަށް ހެއްުދނު އެއްެޗއް އޭިތ އޭެގ ުކރާގަ ހަތްއަހަުރ ދަ

 އޭގެތެރެއިްނ ކަލޭމެްނ ކާން ބޭނުންުކރާ މަދުއެތިކޮޅެްއ މެނުވީެއވެ. 

މަޑު ހަތްއަަހުރ އަންާނނެއެވެ. ެއއަހަރުަތކުގަިއ ަކލޭމެން ކާީނ ދެން އޭގެަފހުގަިއ ގަދަފަަދ ތަދު (48)
 ކުރީއަަހރުތަކުަގއި ބަަހއްޓާފައިާވ ތަކެއްެޗވެ.
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

             =  ްއަންަނހުއްޓެވެ ޭއގެފަހުގައި  ދެނ.   = ްއަހަެރއ .      =  ުއެައަހރ 

   .ލިޭބހުއްޓެވެ ވާރޭފެން މީސްތަކުންނަށް    = ިފެލާނެެއވެ އެމީހުން އެައހަރު ހަމަ އަދ.    

   =  ިވިދާޅުވިއެވެ ރަސްގެފާނު އަދ .       = ްޖަލުން  يوسف) !ގެންނާށެވެ އަހުރެންގާތަށް އޭނާ ކަލޭމެނ 

 ( 5ގެންނާށެވެ ނެރެގެން        =  ެދިޔަހިނދުން ށް  ައރިހައެަކލޭގެފާނުންގެ ޮފނުވިމީހާ ދެންފަހ .   

  .ވިދާޅުވިއެވެ( عليهالّسالم) يعنى:يوسف އެކަޭލގެފާނު =          = ޭއެބަހީ  ސާހިބުމީާހގާތަށް ަކލޭގެ  ަކލ :

  5އަިރހަށްދާށެވެ ރަސްގެފާނުންގެ   =  ެ(!އަހާެށވެ އެރަްސގެފާނުކުރެން . )ސުވާލުުކރާށެވެ އޭނާޔާ ަކލޭ ފަހ   

     = ެ؟ކޮަބއިބާވަެއވ އަކީ مقصد އަންހެނުންތަކުގ.         = ްއެކަނަބލުްނގެ  އެކަނބަލުނ 

  . ކޮށި އަތްތައް     ްއެއީ رب ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ  ހަމަކަށަވަރުނ         =  ެއެކަނބަލުންގ 

 . ކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ރޭވުން މަކަރާއި  = ުވިދާޅުވިއެވެ ރަސްގެފާނު يعنى: އެކަލޭެގފާނ.      = 

   ؟އެއްެހއްޔެވެ مقصد ކޮން އޮތީ ތިޔަކަނބަލުންގެ     = ްހިތައިިވހިނދު އާއި  يوسف ތިޔަކަނބަލުނ.  

      =   ެާއއިމެދު نفس އެަކލޭގެފާނުންގ .       =  ްދެންނެވިއެވެ  އެކަނބަލުނ    

 !ވަންތަކަމާއެވެ  طَاِىرُ  ހުސް ގެ الّله އެބަހީ އެވެ.             = ްއެކަޭލގެފާނުންގެ  އަުހރެމެންނަށ 

 . އެނގިަފއެއްނެތެވެ ނުަބއެއް އެއްވެސް ކިބައިން       =  ވިދާޅުވިއެވެ  އަނބިކަނަބލުން ގެ عزيز. 

        =  ުބަޔާްނވީއެވެ ަފއުޅުވެ حقّ ިމހާރ.       = ިހިތަިއވީ  އެކަލޭގެފާާނއ 

  .އަހުރެންނެވެ     =  ެފުޅުފިޔަވައި نفس އެަކލޭގެފާނުންގ .           =  ިައދ 

     .ތެދުެވރިންގެތެެރއިންނެވެ އެަކލޭގެފާނުވަނީ ހަމަކަށަވަރުން      = ީއެަބީހ  ސާހިބާއަށް) އޭނާއަށް އެއ

 . އެންގުމަށެވެ( އަހުރެންެގ ފިރިީމހާއަށް           = ްخيانة( ބޮޑު) އޭނާއަށް ނެތިސް އޭނާ ހަމަކަށަަވރުނ 
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ފޮތްަ  ބާރ ވ ނަ 

     .ުނކުރާކަން އަހުރެން    = ިނުކުަރއްވާކަން ސީދާ  ރަނގަޅުކުަރއްވާ الّلهتعالى ހަމަކަށަަވރުން އަދ. 

       = ރޭވުން މަކަރާ  ތެރިްނގެ خيانة .   
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެން އޭގެފަުހގައި އަަހރެއް އަންނާނެއެވެ. ެއއަހަުރގަިއ މީސްަތކުންނަށް ވާރޭފެްނ ލިބޭނެެއވެ. އަދި އެއަަހުރ  (49)

 تفسيرމީސްތަކުން )މޭބިސްކަދުުރ ފަދަތަކެތި( ެފލާނެއެވެ. )ިތޔާގިާވނެއެވެ.( ދެން އެީމހާ އައިްސ ރަސްގެފާނަްށ ެއ 

 ކިޔައިދީފިއެވެ. 

يوسفއަދި ރަްސގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ަކލޭމެން އެކަޭލގެފާނު  (51) ގެފާނު ތިމަންކަޭލގެފާނު ައރިހަްށ  يعنى:

)ދެންފަހެ ރަސްގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ ައިރހަށް މީހަުކ ފޮނުއްވިެއވެ.( ފަހެ އެފޮނުްއވި މީާހ  !ގެންނާށެވެ
"ަކލޭ ކަލޭެގ  ވިދާޅުިވއެވެ.(  ގެފާނު يوسف އެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ ދިއުމުްނ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. )އެބަހީ

އެކަނބަލުންެގ  1އަދި އެމަނިކުފާނަށް ދަންނަވާށެވެ !ދާެށވެ ައރިހަށްއެބަހީ: ރަސްގެފާނުންގެ !ސާހިބުމީހާގާތަށް ދާށެވެ
އަކީ ކޮބައިޯތ އެކަނބަލުްނުކރެ އައްަސވާށޭ ެއރަސްގެފާނަށް ދަންަނވާށެވެ." )ދެްނ  مقصدއަތްތައް ކޮށި އަންހެނުންގެ 

 ވިދާޅުވިއެވެ.(  އެމީހާ އަނުބރާ ައއިސް ެއވާހަަކ ރަްސގެފާނަށް ދެންނެވުމުން އެރަސްގެފާނު އެކަނބަލުްނ ގެންނަވާ

 އަކީ ފަހެ ކޮބަިއހެއްޔެވެ؟ مقصدގެފަރާތަށް ލެނބުމުގެ  شهوةފުޅު   نفسގެފާނުންގެ  يوسفކަލޭމެން  (51)

ން ސަލާމަތްއެދެމެވެ.  حضرةެގ  الّلهއެކަނބަލުްނ ެދންނެވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނުންެގ ކުށަީކ ކޮބައިެހއްޔެވެ؟

ެގ  عزيزއެކަލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އެއްެވސް ކުށެއް ނުބައެއް އަހުރެމެންނަކަށް އެނިގގެން ނުވެެއވެ. 

 فاحشފުޅުލަންބައި  نفسވީއެވެ. އެަކލޭގެފާނުންގެ  بيانފައުޅުވެ  حقّއަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވިެއވެ. މިހާުރ 

ނޑައެޅިގެްނ ކަމުގެތެރެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކު  ރީ އަުހރެންނެވެ. ައދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާުނވަނީ ކަ

 ތެދުވެރިންގެތެެރއިންނެވެ. 

ަގިއ  غيبއެގޮތަކީ މިާވހަކަ އަހުރެންމިބަޔާންުކރަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހެރންނަކީ އަުހރެންގެ ިފރިމީހާ ނެތް  (52)

 الّلهެތރިންެގ މަކަރާިއ ރޭވުްނ  خيانةވެ. ައދި ހަމަކަށަަވރުްނ ތެރިނުާވ މީެހއްކަްނ އޭނާއަްށ އެންގުމަށެ  خيانةއޭނާޔަށް 

ގެ ވާހަަކ ކަމުގަިއވެއެވެ. އަދި ދެން އަންަނ  زليخاގެ އަނބިކަނަބލުން  عزيزމިއީ (ކާމިޔާބު ނުކުރަްއވައެވެ. 

  )އާޔަތުގައިވެްސ ެއވަނީ އެކަމަނާެގ ާވހަކަކަމުގަިއވިއެވެ.

يوسفންެގ ބަްސ ަވރަށްަތފާތެވެ. އެއާޔަތުަގިއ އެާވ ާވހަކައަީކ  مفّسرގަިއ  تفسيرމިއާޔަުތގެ  !ދަންނައެވެ 
الّسالم ނޑު ލިޔެފަިއ އެވަީނ  عليه ابنكثيرދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅެއްކަުމގައި ަބއެއް ބޭަކލުން ވިާދޅުވިއެވެ. އަޅުގަ  تفسير

ޅުން ބޮޑުކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. އާއި ގު سياقކުރަްއވާފައިވާ ގޮތެވެ. އެގޮްތ ބާވަިއލެއްވުމުެގ  رَاِجعُގައި 

 (والّلهأعلم)
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ެަބރީއަ ނުުކރަމެވެ.  نفسއަދި އަުހރެން އަހުރެްނގ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަކީ.  نفس     = .ެނޑައެޅިގެން ނުބައިކަްނތަކަށް އަުމރުކުާރ ެއއްޗެކެވ    ކަ          

  އެއް މެނުވީ. نفسލެްއވި  رّبرحمةއަހުރެްނގެ  =   =  ެއަކީ. ربّހަމަކަށަަވރުން ައހުރެްނގ    

     =  .ެގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ ކަލާނެގއެވ      = .ެއަިދ ރަސްގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވ  

      = ެކަލޭމެން އޭނާ އަހުރެން ަކއިރިޔަށް ގެންނާެށވ!          =  އަހުރެންނަށްޓަަކިއ

 ކުރާނަމެވެ.  خاصّއަހުރެން އޭނާ     =  ދެންފަހެ އެރަްސގެފާނު އެކަޭލގެފާާނ

   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިހިނދު.  = .ެއެރަްސގެފާނު ވިދާޅުިވއެވ         =  މިއަުދ ަކލޭގެފާަނީކ

 ދަރަޖައިެގވެރި އަމާނާތްތެރިއެެކވެ.  =     އަހުރެމެންެގގާތުގައި.  =  އެކަލޭގެފާުނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.(  يوسفعليهالّسالمވިދާޅުވިއެވެ. )އެަބހީ:     = ަެށވެ. އްވާއިދެއްވަ ތިމަންަކލޭގެފާނު ލ    

       =  ަބލަހައްާޓ ީމހަކަށް(  مالّيةތަކުގެަމއްޗަށް. )ރަށުެގ  خزانة)ބިުމެގ   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެކަމުގެމައްޗަްށ ރައްކާެތރިވާ އަދި އެކަން ދެނެުހރި މީހަކީމެވެ.  =    ތިމަންކަލޭގެފާނީ. 

     =  .ްއަިދ އެފަދައިނ           =  އަށް.  يوسفعليهالّسالمތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ކޮށްދެއްވީ )ހަމަޖައްަސއިދެއްވީ(  تمكينގެ( ބިމުގައި  مصر)      =  އެކަލޭގެފާނު އެބިމުން މަންޒިލެްއ

  ހިތްޕެވުމަށް.      = .ްއެަކލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދައަކުނ         = 

 ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދިމާކުަރްއވަމެވެ. رحمةތިމަންރަސްކަލާނެގ       =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

   އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް.  =  .ެއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ގެްއލެނި ނުުކރައްވަެމވ   

     = ތެރިްނގެ ަދރުމަ.  إحسان        =  ިގެ ަދރުަމ  آخرةއަދ

   މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ.       .ްއީމާންވީ މީހުންނަށ      =   ްتقوىއަދި އެމީހުނ 

  ވެރިވި.          =  ިން އަުތވެއްޖެއެވެ.  أخގެ  يوسفعليهالّسالمއަދ       =  ދެްނ

 ހިނގައްޖެއެވެ. )ވަދެއްެޖއެވެ.(  އަިރހަށް އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު ގެ   =  ފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް އެީމހުްނ
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 .  حالއަދި އެމީހުންވާ   =   އެނގިވަޑައިގެންފިެއވެ.      =   އެކަލޭގެފާނާމެދު ނޭނޭގ

  ބަޔަކުކަމުގައި.    = .ްއަިދ އެަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ތައްާޔރުކޮށްދެއްިވހިނދުނ   = 

 އެމީހުންނަށް ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވަންވީތަކެތި. )ދަުތރުގެތަްއޔާރީ(   =  .ެއެއަށްފަހު( ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވ( 

       =  ާކަލޭމެން އަހުރެްނާގތަށް ގެނަސްދޭށެވެ أخކަލޭމެންނަށްވ!        =   ކަލޭމެންެގ

  ބައްޕަގެ ައރިހުން.  =  ކަލޭމެން ނުދެކެމުހެްއޔެވެ؟         =  އަހުރެން މިނުްނ

 ފުރިހަމަކޮށްދޭކަން.        =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާީނ މެހްމާނުންނަށް އެންމެ ހެޔޮޮކްށ

  މެހްމާންދާރީ އަދާުކރާމީހާކަން.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 أمرއަީކ ނުބައިކަންތަކަްށ  نفسބަީރއަ ނުުކރަމެވެ. ެއހެނީ ަހމަކަށަވަރުން  نفسއަދި އަުހރެން އަހުރެްނގެ  (53)

އެީއ ގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ  ربّއެއްމެނުވީެއވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންގެ  نفسލެްއވި  الّلهرحمةކުާރ އެއްެޗކެވެ. 
 (والّلهأعلمލެއްވުންބޮޑު ަކލާނގެެއވެ. )މިއާޔަތް މިވަީނ ހަމަުކރީ ާއޔަތާ ގުޅިފައެވެ.( ެއކެއްެގ ވާހަަކއެވެ. ) رحمة

އަުހރެން ައހުރެންެގ  !އަދި ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. " އަުހރެންގާތަށް ަކލޭމެން ެއކަލޭގެފާނު ގެންނާށެވެ  (54)
 ރަްސގެފާނު  ދެންފަހެ ެއކަޭލގެފާނު ޖަލުން ގެންނަވަިއ އެަކލޭގެފާނާއި (ކުރާހުށީެމވެ.  خاصّއަްށ އޭނާ  نفسއަމިއްލަ 

 قدرހަމަކަށަަވރުން ިމއަދު ކަޭލގެފާނަކީ ައހުރެންެގގާތުގަިއ ދަރަޖަޔާިއ  )ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވހިނދުން ވިދާޅުވިެއވެ.

 ތެރިއެކެވެ. މާތްމީެހކެވެ."  أمانةހުރި 

އެކަލޭގެފާނު  (55)  يعنى: الّسالم عليه  مالّيةތަކުގެމައްޗަށް އެބަހީ: ރަށުެގ  خزانةވިދާޅުވިއެވެ. "ބިމުެގ يوسف

ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާީނ އެކަުމގެމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިާވ އަިދ  !މައްޗަށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ވެރިކޮށްދެްއވާށެވެ
 ކުރެއްިވެއވެ.(  الّلهوحىއެކަން ދެނެހުިރ މީހަކީެމވެ. )އެކަމަށްޓަކަިއ 

ކޮށްދެއްވަިއ ހަމަޖަްއސައިދެއްީވ  تمكينގެ( ިބމުގައި  مصر( އަްށ )عليهالّسالم) يوسفތިމަންރަސްކަލާނެގ  (56)
އެފަދައިންނެވެ. އެއީ އެަކލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދަައކުން އެބިމުން އެކަޭލގެފާނު މަންޒިލެއް ިހއްޕަވަިއ 

 رحمةވެ. ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވަޒަންވެރިވެވަޑަިއގެންނެވުމަށެ

ތެރިންެގ ދަރުަމ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެގއްލެިނ  إحسانލަްއވަމެވެ.  رحمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ދިމާކުަރއްވަެއވެ. 
 ނުކުރައްވަމެވެ. 

 ވެރިވާމީހުންނަްށ މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ.  تقوىގެ ަދރުމަ އީމާންެވ  آخرةއަދި  (57)

ްނ އަތުެވއްޖެއެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަްށ އެމީހުްނ ހިނގައްޖެެއވެ.  أخެގ يوسفعليهالّسالمއަދި  (58)
 އަދި އެަކލޭގެފާނަށް އެީމހުން އެނިގވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެީމހުން ވީ އެކަޭލގެފާނު ނޭނޭގ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ. 

އަދި އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާުރކޮށްދެއްވަންީވ ތަކެތި ަތއްޔާުރކޮށްދެއްާވ )ދަތުަރްށ  (59)
مين) أخފުރަންވީހިނދުން( ވިދާޅުިވއެވެ. "ަކލޭމެންނަށްވާ  ( ކަލޭމެންެގ ބައްޕަގެ އަރިހުްނ ލިބިގަެނގެން އޭާނ بنيا

ނގަޅަށް ފުިރހަމަކޮށްދެނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންކަްނ " މިނުން އެންެމ ރ1ަތިމަންކަލޭގެފާނު ައރިހަށް ގެނަސްދޭށެވެ
ކަލޭމެން ނުދެކެމުހެްއޔެވެ؟ އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނީ މެހްމާނުްނނަށް އެންމެ ހެޮޔކޮށް މެހްމާންދާީރ އަދާުކރާ މީާހއެވެ. 

 )އެކަންވެސް ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ.(
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  .ާފަހެ ަކލޭމެން އަުހރެންގާތަްށ ޭއނާ ނުގެނައީވިްއޔ         = 

   އަހުރެްނ ކަިއރިން ަކލޭމެނަށް މިނެދިނުމެއްނެތެވެ.     =  އަދި ކަލޭމެން އަުހރެންގާތަްށ

 ނާންނާށެވެ!     =  .ެއެމީހުްނ ދެންނެވިއެވ          =  އަުހރެމެން އޭނާ ގެނެވޭތޯ އޭާނެގ

 ބައްޕަގެ އަިރހުން އެދޭނަމެވެ. )ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ހަދަިއގެން އެކަންވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.(         = 

 އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން އެކަްނކުރާހުށީެމވެ.       =   ެُغاَلمއަިދ އެކަޭލގެފާނު އެކަލޭގެފާނުްނގ 

 ންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.          = .ެއެމީހުްނ ެގނައި ފައިސާކޮުޅ ަކލޭމެންލާށެވ       = 

 )އެމީހުންނަށް ނޭނޭގގޮތަށް( އެމީހުންެގ ދަތުުރެގ ސާމާނުތެެރއަށް.      =  އެމުދާ އެމީހުންނަްށ

  ރައްދުވެފައިާވކަން އެނގުމަށްޓަކަިއ   =  .ާއެީމހުން އެނބުިރ ހިނގައްޖެއްޔ       = 

 ވެރިްނގެގާތަށް.  أهلއެމީހުންގެ        =  ިގައި. أّميدވުމުެގ  رجوعއެމީހުން އެނބުރ 

      =  ވީހިނދުން.  رجوعފަެހ އެމީހުްނ       =  .ްއެމީހުްނގެ ބައްަޕގެ އަިރހަށ    

       =  .ެއެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ. ޭއ އަުހރެމެންގެ ަބްއޕާއެވ         =  ައހުރެމެންނަްށ

 މިނެދިނުން މަނާވެވިއްޖެއެވެ.             =   ެައހުރެމެންނާއެުކ  أخފަހެ އަުހރެމެންގ

 !ފޮނުއްވައިދެއްވާެށވެ   =  .ްއަހުރެމެްނ މިނަނ            =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 އަހުރެމެން އޭނާ ރައްކާެތރިކުާރހުށީމެވެ.    =  .ެއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ         = 

  ކަލޭމެން އޭނާގެަމއްޗަށް އަމާންވާނޭހެއްެޔވެ؟       = .ީކަލޭމެްނ އަމާންވީފަދައިންމެނުވ 

          =  ެގެމައްޗަށް(   يوسفއާގެމަްއަޗށް. ) أخމީގެުކރީން އޭާނގ          = 
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 މާހެެވވެ.   الّلهރައްކާުކރެއްވުމުެގގޮތުން           =  ކުާރ  رحمއަިދ އެަކލާނގެީއ

  އެންމެބޮޑު ަކލާނގެެއވެ. رحمފަރާތްތަކުގެތެެރއިން 

 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

"ފަހެ ކަލޭމެން އޭނާ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް ނުެގނައީވިއްޔާ ތިމަންކަޭލގެފާނުގެ ގާތުން ެދްނ  (60)
 " !ނެތެވެ.( އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ެގ ކަިއރިޔަށް ަކލޭމެން ނާންނާށެވެ ކަލޭމެނަށް މިނެދިނުމެއް ނެތެވެ. )ވިޔަފާރިެއއް

އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ. "އަުހރެމެން އޭާނ ގެނެވޭޯތ އޭނާެގ ބައްޕަެގ އަރިހުްނ އެދޭނަމެވެ. ކޮންމެވެްސ  (61)
 ގޮތެއް ހަަދއިގެން އެކަންވޭތޯ ަބލާނަމެވެ. އެކަންުކރާނަމެވެ." 

ންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "އެމީހުްނ ކާނާގަންަންނ  ُغالمއެކަޭލގެފާނުންގެ  )يوسفعليهالسالم(އަދި އެކަޭލގެފާނު  (62)

 !އަނބުާރ ގެންދާށެވެ 1ގެނައި ތަކެތި )އެމީހުންނަށް ނޭނގޭގޮތަށް( އެމީހުންެގ ދަުތރުސާމާނުތަކުގެތެެރއަށް ލާެށވެ
ކެިތ އެމީހުންނަށް ރައްދުވެަފއިވާަކްނ ވެރިންގާތަށް އެނބުރި ހިނަގއްޖެއްޔާ އެތަ أهلއެމީހުން އެމީހުްނގެ 

 ގައެވެ."  أّميدއެންގެވުމަށްޓަކަެއވެ. އަދި ެއއީ އެީމހުން އަނުބރާ ައއުމުގެ 

ވީހިނދުން އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ. "ޭއ  رجوعފަހެ އެީމހުން އެމީހުންެގ ބައްޕަެގގާތަށް އެނބުިރ  (63)

َياِمينަމނާވެވިއްޖެއެވެ. )އެީއ އަުހރެމެންގެ  އަހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ. އަުހރެމެންނަށް ކާނާދިނުން بـُنـْ  أخ

ޭއރުްނ  !އަުހރެމެންނާ ެއކު ފޮނުްއވާދެއްވާށެވެ أخއަހުރެމެންނާއެުކ ނުގެންދިޔަްއޔާއެވެ.( ަފހެ އެހެންެވ އަުހރެެމންގެ 

ށް ރައްކާތެިރާވ އަހުރެމެންނަށް މިނެވޭނެެއވެ. )ކާނާ ލިބޭނެއެވެ.( އަދި ަހމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންވާހުީށ އޭނާއަ

 ބަޔަކުކަމުގައެވެ." 

( ގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނ އަމާންވީފަދައިްނ މެނުީވ يوسف) أخއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. "މީެގކުީރ ަކލޭމެންގެ  (64)

ކަލޭމެން މީނާގެމަްއޗަށްވެްސ އަމާންެވ ރައްކާެތރިވާެނހެއްޔެެވ؟ )އެބަހީ: ވާީނ ހަމަެއގޮތެވެ.( ފަހެ، ރަްއކާެތިރ 
 ނެގއެވެ."އެންމެބޮޑު ކަލާ رَحمކުރާަފރާތްތަކުގެ ެތރެއިން  رحمމާ ހެވެވެ. އަދި އެަކލާނގެީއ  الّلهކުރެއްވުމުެގގޮތުން 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =   .ްއަިދ އެމީހުންެގ ސާމާނުތައް ެއމީހުން ހުޅުވައިިލހިނދުނ         = 

 އެމީހުން އެމީހުްނ ގެންދިޔަމުދާކޮޅު / ނުވަތަ ަފއިސާކޮޅު ދެެކފިއެވެ.       =  އެމީހުންނަށް ަރއްދުވެގެްނ

 ވަނިކޮށް.         = .ެއެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ. ޭއ ައހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވ        =  މީގެއިުތަރްށ

  ދެން އަުހރެމެން އެދޭނީ ކޮންކަެމއްހެއްެޔވެ؟        =  މިުހީރ އަުހރެމެންެގ މުދާކޮޅެވެ. )ތަކެިތ

 ގަންނަން ގެންދިޔަ ފައިސާއާިއ ސާމާނެވެ.(       =   .ެއަުހރެމެންނަށް އަނބުރާ ރައްދުވެފަެއވ 

     =  ެެވރިްނނަށް ކާާނ ގެންނާނީއެވެ.  أهلއަިދ އަުހރެމެން އަހުރެމެްނގ       =  އަިދ

 އާއަށް ރައްކާެތރިވާނީެއވެ. )ރަްއކާތެރިކުރާނީެއވެ.(  أخއަހުރެމެން އަހުރެމެްނގެ        =  ައިދ

 އެއް ބަރުކޮށް މިނުން އިުތރުކުރާނީެއވެ.  جملއަހުރެމެން          =  އެއީ ދާދިފަސޭހަ ލުިއ

  މިނެދިނުމެކެވެ.  =  ުالّسالمއެކަލޭގެފާނ عليه يعقوب  ވިދާޅުވިއެވެ.  يعنى:     = 

  ވާނަެމވެ.އްަްކަލޭމެންނާއެކު ތިމަންކަޭލގެފާނު އޭނާ ނުފޮނު    =  ކަލޭމެން އަހުރެންނަްށ

 ދީފުމަށްދާންދެން.        = ގަންީދ  الّلهން އިތުބާރުކުެރވޭފަދަ އެއްޗެއް. )އެަބހީ:  حضرةގެ  الّله

  ހުވައިުކރުމެވެ.(         =  .ްހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭެމން އޭާނ އަުހރެންނަށް ގެނަސްދޭނެކަމަށ   

     =  )ީކަލޭމެން ލާވަށަިއލެވިއްޖެްއޔާމެނުވީ. )ޭއނާ ނުގެނެވޭފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާމެނުވ   

      =  .ްފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ ހުަވއިކަަށވަރު އެކަޭލގެފާނަށް ދެްއވިހިނދުނ   = 

  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ.          =  ުާއިއ  الّلهތިމަންކަޭލގެފާނު މިބުނާއެްއޗަކާމެދ

 އެވެ. وكيل   = ( .ެالّسالمއަިދ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ عليه  ވިދާޅުވިއެވެ.(  يعقوب   =  ޭއ

   !ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ަދރިންނޭވެ     = ެކަލޭމެން ުނވަންނާށެވ!        = 

 ( !އެއްދޮރަކުން. )އެއްމަަގކުން އެންމެން އެރަށަްށ ައރައިގެްނ ނުދާށެވެ    =  އަިދ ކަލޭމެްނ
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 !ވަންނާށެވެ           =  ).ްތަފާތު ދޮރުަތކުން. )ތަފާތު މަގުތަކުނ         =  އަިދ

 ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ަކލޭމެންނަށް ފުއްދައެއް ނުދެވޭެނއެވެ.        = ންވާ  حضرةގެ  الّله

  ގެ ނިޔާއެއް(  َقَضاَقَدرއެއްވެސްކަމެއް )      =  حكمއެއް ނުވެއެވެ. ) حكمއަށްމެނުވީ  الّله 

 އެވެ.(  الّلهގެވެރިައކީ ހަމަ       =  ުކުރަނީ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ.  وكيلތިމަންކަޭލގެފާނ   

   =  ކުރާހުށިކަެމވެ.  وكيلއަދި ހަަމ އެަކލާނގެއަްށ      = ކުރާ ކުރާމީހުން  وكيل  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެމީހުންގެ ދަުތރުގެސާމާނުތައް ހުޅުވިހިނދު ެއމީހުން ކާނާގަންނަން ގެންދިޔަތަކެތި އަނބުާރ  އެމީހުން އަދި (65)
 !ރައްުދކުރެިވގެންވަނިކޮށް އެމީހުން ދެކެފިެއވެ. ެއމީހުން ދެންނެވިއެވެ. "ޭއ ައހުރެމެންގެ ަބއްޕާފުޅާއެވެ އެމީހުންނަށް 

މީގެއިތުރަްށ ދެން ައހުރެމެްނ އެދޭނީ ކޮންއެއްެޗއްހެއްެޔވެ؟ / ނުވަަތ މިއީ އަުހރެމެން އެޭދގޮތެއްނޫނެވެ. މިުހީރ 
ށް ރައްުދކުރެވިފައެވެ.)ވީމާ އަހުރެމެން ައލުންދާނީއެވެ.( ައިދ އަހުރެމެން ގެންދިޔަތަކެތި އަނބުރާ ައހުރެމެންނަ

ާއއަށް އަުހރެމެްނ  أخވެރިންނަްށ ކާާނ ގެނަސްދޭީނއެވެ. އަިދ ައހުރެމެްނ ެގ  أهلއަހުރެމެްނ އަުހރެމެންެގ 

ލިބޭނެއެވެ. އެީއ އެއް ބަރުކޮށް ކާނާ( އަހުރެމެންނަށް  جملއެއްގެކާނާ )އިތުރު  بعيرރައްކާތެިރވާނަމެވެ. އަދި އިތުރު 

 ގައި( ދާދިފަސޭހަ މިނެދިނުމެކެވެ."  نسبة)އެރަސްގެފާނުންެގ 

يعقوبއެކަލޭގެފާނު  (66) الّسالم) يعنى: ( ވިދާޅުވިއެެވ. "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޭނާ އަނުބާރ عليه

ގަންީދ  الّلهއެބަހީ:  ކަށަވަެރއް ކަލޭމެން ގެނަސްދިނިއްޔާމެނުވީ، عهدގެނަސްދޭނެކަމުގެމައްޗަށް އިތުާބރުުކރެވޭފަދަ 

އެގޮތަށް ހުވަިއކުރިއްޔާމެުނވީ ތިމަންަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެނާެއކު އޭނާ ނުފޮނުވާނަމެވެ. އެީއ އޭނާާޔއިގެްނ ކަލޭމެންަންށ 
 عهدއެްއ ކަލޭމެނަްށ ޖެހުނިއްޔާމެނުީވެއވެ." )ދެން އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނަށް ެއ  مصيبةނާދެވޭފަދައ 

ކަށަަވުރ ެދއްވިހިނދުްނ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަުހރެމެްނ  عهدއެމީހުްނ ެއ  ކަށަވަރުދެއްީވއެވެ.( ދެންފަހެ

 حوال أخއެވެ." )ޭއގެފަހުގަިއ ެއކަލޭގެފާުނ އެީމހުންނާ އެ  وكيلާއ  الّلهކަށަވަާރ މެުދ  عهدމިދެއްކި ާވހަކަޔާިއ 

 ކުރެއްީވއެވެ.( 

الّسالمއަދި  (67) عليه ކަލޭމެން )އެރަށަށްޮގސް( އެންމެްނ  !އަުހރެންެގ ދަިރންނޭވެވިދާޅުވިެއވެ. "ޭއ  يعقوب

އެބަހީ: –ން އަތުވެދާނޭ އެއްވެްސކަމެއް  حضرةގެ  الّلهއަދި  !އަދި ތަފާތު މަގުތަކުންދާށެވެ  !އެއްމަގަކުން ނުދާށެވެ 

ކުްނ އެއްވެްސކަމެްއ ނިޔާކޮށްފި އެްއވެސްކަމަކުްނ ކަލޭމެނަްށ އަތުވެދާނޭ ެއއްވެްސ ނުރައްަކލަ َقَضاَقَدرއެކަލާނެގ 

ން މެނުވީ ނުވެއެވެ. ައިދ  حضرةގެ  حكمالّلهތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފުއްދައެއް ނުެދވޭނެއެވެ. އަދި ެއއްވެސް ަކމެއްގެ 

ކުާރ  وكيلކުރާމީހުން ހަަމއެކަނި އެކަލާނގެއަްށ  وكيلާއ ެއވެ. އަިދ  الّلهކުީރ ހަަމ  وكيلތިމަންކަލޭގެފާނު ިމ 

 ހުށިކަމެވެ."
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ުއަދި އެމީހުން ވަތްހިނދ          =  އެމީހުންނަށް އެީމހުންެގ ބައްަޕ

 އަމުރުކުެރއްވިފަދައިން.          =  އަދި އެކަން އެމީހުންނަކަށް ފުއްދައިދިންކަުމގަިއ

  ން އައި ނުވަތަ އަތުވެދާނޭ އެްއވެސްކަމެއް. حضرةގެ  الّله  =     ނުވިއެވެ.   = 

 ހަމައެކަނި ބޭނުމެްއ މެނުވީ.        = ފުޅުގައިވި.  نفس( ގެ عليهالّسالم) يعقوب      = 

 އެކަލޭގެފާނު ެއކަން ފައުޅުކުރެްއވި./ އެކަންނިންމެވި         =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލޭގެފާނަީކ

 ބޭކަލެެކވެ.އެއްގެވެިރ  علم     =  ިގެ.  علمތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިދެްއވ 

      =  .ްއަިދ އެކަމަުކ މީސްތަކުްނގެ ތެރެއިްނ ގިނަމީހުނ      = 

  އެމީހުންނަކަށް ެއގޮތެްއ ނޭނގެއެވެ.      =  )ުއަދި އެމީހުްނ ވަްތހިނދު. )އެމީހުްނ ދިޔަހިނދ 

       = ( ގެ އަރިހަށް. عليهالّسالم) يوسف         =   އެކަލޭގެފާނާއި އެކަޭލގެފާނުންެގ

 أخއަދި އެކަޭލގެފާނު ) =   އެއްކޮށްލެވިއެވެ. )އެއް މަންޒިލެްއގައި ތިބޭގޮތަށް ހަމަެޖއްސެވިއެވެ.(  أخ

 އާއަށް( ވިދާޅުވިެއވެ.        =  ެއެވެ.(  يوسفއެވެ. ) أخހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ ކަޭލގ 

    =  ާނުވާށެވެ  أّميدފަހެ ހިތާމަކޮށް ނ!           =  އެމީހުން އެކުާރ

 ކަންތަކާމެދު.        =  އަިދ އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ތައްާޔރުކޮށްދެއްވަްނީވ

 ތައްޔާރީއެްއކުރެްއވިހިނދުން. )ުފރަންީވ ހިނދުން.(      = ލަްއވައިފިއެވެ. )ރަްސގެފާުނ  ِسَقاَية

 ހިއްޕަާވ ތަށިކޮޅުލައިފިއެވެ.(        =  ެެގ ސާމާނުއަޅާ އެތީގެތެެރއަށް.  أخއެކަލޭެގފާނު ގ  

   = .ެދެްނ ގޮވާމީަހުކ ގޮވައިިފއެވ        =  ( !ގެމީހުންނޭވެ  قافلة)އޭ  !ެއވެ  قافلةޭއ 
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

        =  .ެހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަކީ ަވގުްނނެވ     =   .ެއެމީހުން ބުންެޏވ     

   =   .ެއަދި އެމީހުްނ މިމީހުންނާިއ )އެބަހީ: ގޮވާީމހުނާިއ( ކުރިމަތިިލއެވ        = 

 ކަލޭމެނަށް ގެްއލުނީ ކޮްނއެއްޗެްއހެއްެޔވެ.     =   ްގޮވާމީހުްނ ބުންޏެވެ.  يعنى:ެއމީހުނ     

   =  ެއެއްޗެވެ.  މިނެދޭ މީސްތަކުންނަށް އީ ެއވެ. އެ ُصَواعއަހުރެމެންނަށް ގެްއލުނީ ރަްސގެފާނުންގ   

     =   .ެއަިދ އޭިތ ގެނަސްދިްނ މީަހކަށްވެއެވ      = އެްއ ަބރުކޮްށ މުދާ. جمل     

   =  ާވެގެންނެވެ. حوالއަދި އަުހރެންވަނީ ެއކަމ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންާވ  حضرةެގ  الّلهއަދި އެމީހުްނ އެީމހުންެގ ބައްަޕ ެއ އެންެގވިގޮތުގެމަތީްނ  ެއރަށަށް ވަތްހިނދުން  (68)

يعقوبعليهއެއްވެސްކަމަކުން ކަމެއް އެމީހުންގެފަރާތުން ފުއްަދއިދިންކަމެްއކަމުގައި އެކަން ނުިވއެވެ. އެއީ ހަމަެއކަނި 
ފުޅަށް ފައުޅުކޮށްިލ ޭބނުމެއްކަމުގައި މެުނވީ ނުެވއެވެ. އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ  نفسއެކަލޭގެފާުނ ެގ އަމިްއލަ  الّسالم

الّسالميعقއެކަލޭގެފާނަީކ އެބަހީ:  عليه އަީކ އެަކލޭގެާފނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ުއގަންނަވައިދެްއވި ތަކެިތ  وب

 ދެނެހުންނެވި ބޭކަެލއްކަމުގަިއވިއެވެ. އަދި ެއހެންނަމަވެސް ގިަނމީހުންނަކަށް އެކަމެްއ ނޭނގެއެވެ. 

އެކަލޭގެފާނު ގެ ައރިަހްށ  أخގެ އަިރހަށް ވަތްހިނދުން އެކަލޭގެފާނު ގެ  (عليهالّسالم)يوسفއަދި އެމީހުން  (69)

ގާތްކޮށްލެއްިވއެވެ. އަިދ އެަކލޭގެފާނާ އެއްމަންޒިލެއްަގިއ ތިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިެއވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. 
 " !( އެވެ. އަިދ އެމީހުން ެއކުރާ ކަންތަކާމެުދ ހިތާމަކޮށް ާނއުއްމީދު ނުވާެށވެيوسف) أخ"ތިމަންކަލޭގެފާނީ ަކލޭގެ 

ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވަންީވ ތައްޔާރީެއއްކުަރއްވާ )ުފރަންވީ( ހިނުދ ދެންފަހެ އެ (70)
 އެިތ ލަްއވަިއ ވަންހަނާުކރަްއވައިފިއެެވ.މިނެދޭ މީސްތަުކންނަށްެގ ސާމާނުއަޅާ އެީތގެތެރެއަްށ  أخއެކަލޭގެފާނުންެގ 

 "ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ ަވގުންކަން ކަަށވަެރވެ."  !ވެރިންނޭވެ أهلގެ  قافلةދެން ގޮވާމީހަުކ ގޮަވއިފިއެވެ. ޭއ 

ވެރިން ބުންެޏވެ. ކަލޭމެނަްށ ގެްއލުީނ  أهلެގ  قافلةއަދި އެޮގވާމީހުންނާ ކުރިމަތިަލއި އެ  (71)

 ކޮންއެއްޗެްއހެއްޔެވެ؟ 

އަިދ ވެ. ން ގެންގުޅޭ ެއއްޗެމިނެދޭ މީސްތަކުްނނަށްއެމީހުން ބުންޏެވެ. އަުހރެމެންނަށް ގެްއލުނީ  (72)
 حوالއެްއ ބަރުކޮްށ މުދާދޭހުށީމެވެ. ައދި އަހުރެްނ މިވަނީ އެމީހަކަްށ އެދިނުމާމެދު  جملއެގެނަސްދިންމީހަކަށް 

 ވެގެންނެވެ.
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެالّسالم) އެމީހުން ބުންޏެވ عليه   ގަންދީ ހުަވއިކުރަމެވެ. الّله  يوسف     = 

 ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ.       =  .ެައހުރެމެްނ ނާންނަމުއެވ           

 ބިންފަސާދަކުރުމަކަށް. =          =  .ެއަދި ވައްކަންކުާރ ބަޔަުކކަމުގަިއ އަުހރެމެން ނުވަމުެއވ 

   =   ).ެއެމީހުން ބުްނޏެވެ. )އެބަީހ: ެއރަށުގެމީހުްނ ބުންެޏވ     =  އަީކ  جزاءފަެހ އެކަމުެގ

  ކޮބައިހެއްެޔވެ. )އެބަހީ: ވަްއކަމުގެ ޖަޒާއަކީ ކޮބަިއހޭ؟(         =  ކަލޭމެންނަކީ ދޮގުވެރިްނ

 ކަމުގައިވަންޏާ.    =  ( ްން أخގެފާނު ގެ  يوسفއެމީހުނ)  .ެބުންޏެވ      =  ެއަކީ.  جزاءއެކަމުގ

         =  ްފެނިއްޖެމީހާ.  އޭތި  އެމީެހއްެގ ދަތުުރެގ ސާމާނުގެތެރެއިނ      =  

 އެމީހަކަށް އޮީތ އެޖަޒާއެވެ. )އެީއ ަވއްކަމުެގ ޖަޒާއެވެ.(       =  ައހުރެމެްނ ޖަޒާދެއްަވީނ

 އެފަދައިންނެވެ.     =  .ްއަނިޔާވެރިންނަށ        =   ފަހެ އެަކލޭގެާފުނ

 އެވެ.( ަޓވައިފިއެމީހުން ދަބަސްތަކުްނ )ކޮތަޅުތަކުން( ފަށައިިފއެވެ. )އެަބހީ: އެމީހުން ސާމާނުތަްއ ޗެކްުކރަން ފަށް

      =  مينގެ ) أخއެަކލޭގެފާނުންެގ  ގެ( ދަބަހުގެ ކުރިން.  بنيا       =  ދެްނ

 ފިއެވެ. އްަވއިއެކަލޭގެފާުނ ެއއެތި ެނރު       =   ެގ ދަަބހުން ުނވަަތ ކޮތަޅުން.  أخއެަކލޭގެފާނުންެގ

    = .ެއެފަދައިންނެވ         =  ެالّسالم) يوسفތިމަންރަސްކަލާނގ ( ައްށ عليه

 ރާވައިދެްއވީ.           =  ހިފެެހއްޓެވުްނ އެަކލޭގެފާނަކަްށ ނުވެއެވެ. أخެއކަލޭގެފާނުންެގ   

   =  ން. حكمރަސްގެފާނުންެގގޮތުން ރަސްގެފާނުންެގ        = އިރާަދކުރަްއވަްނާޏ  الّله

 މެނުވީ.       =  .ެދަރަޖަތަެކްއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އުފުްއލަވަމެވ       = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަކަށް.    =  .ެއަދި އެަކލާނެގ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންެވއެވ   

     =  ެެއއްގެ ވެިރއަކަށްވުރެ.  علمކޮންމ   =  .ްދެނެވޮޑިގެންާވ ކަެލއްގެގޮތުނ      = 

  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ.    =  ).ެއޭނާ ަވއްކަންުކރިަޔސް. )އެއީ އާކަެމއްނޫނެވ        
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 އަކު ވައްކަންުކރިއެވެ.  أخހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށްވާ  =      =  .ްމީގެކުރިނ        = 

 ވަންހަނާކުރިެއެވ.  كلمة( އެމީހުންެގ އެ عليهالّسالم) يوسفފަހެ      =  ފުޅުގައި.  نفسއެކަލޭގެފާނުންެގ

         =   ެފައުޅެއް ނުކުރެްއވިއެވެ.  كلمةއެމީހުންނަށް އ    =  އެކަލޭގެާފުނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.       =  .ެތަނުެގގޮތުން ަކލޭމެން ނުބައިވެގެންެވއެވ     =  الّلهއަިދ 

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.       = .ްކަލޭމެން ތިޔަ ސިފަކުާރ ކަންތައްތައ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގަންދީ ބުނަމެވެ. އަުހރެމެން އަީއ ބިމުގަިއ ފަސާދަކުރުަމްށ  الّلهބުންޏެވެ. " ން أخގެފާނު ގެ  يوسف (73)

 ނޫންކަން ކަލޭމެނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަފއިވާނެއެވެ. އަދި ައުހރެމެންނަކީ ވަގުންެނއްނޫނެވެ." 

އެމީހުން ބުންޏެވެ. )އެަބހީ: ރަށުގެމީހުން ބުްނޏެވެ.( "ަކލޭމެން ދޮގުވެރިްނ ކަމުގަިއވަންޏާ ދެން އެކަުމެގ  (74)
 އަކީ ކޮަބއިހެއްެޔވެ؟" )އެބަހީ: ވައްކަންުކރިކަން ސާބިުތެވއްޖެއްޔާ ދެން އެކަމުގެ ޖަޒާައކީ ކޮބަިއހެއްެޔވެ؟( حزاء

ގެ ދަތުރުފޮިށން އެއެއްެޗއް ފެނެިވއްޖެ މީާހގެ ޖަޒާއަީކ ބުންޏެވެ. "އެމީހެއް  ން أخގެފާނު ގެ  يوسف (75)
 ވައްކަންކުރިީމހަކަށް ެއއޮންނަ ޖަޒާއެވެ. އަހުރެމެްނ އަނިޔާެވިރންނަށް ޖަޒާދެއްވަނި އެފަދައިންނެވެ." 

  ީއަކީ މީހަުކ ވަްއކަންކޮށްފިއްާޔ  قواعدންގެެތރޭގަިއ ޮއންނަ  أخގެފާނު ެގ  يوسفދަންނައެވެ. )ބުނެވެނ

 (والّلهأعلمކުރުމެވެ.  حوالކު އަޅެްއގެގޮތުަގއި ެއއްއަަހރުވާންދެން ވަގަށް ސާމާުނ ނެގެވުނު ެއ މީހާާއ އެމީހަ

الّسالمދެންފަހެ  (76) َياِمينއެަކލޭގެފާނުންެގ  يوسفعليه ެގ ސާމާނު ޗެކްުކރެއްވުމަށްުވެރ ކުރިްނ ދެންތިިބ  أخِبنـْ

َياِمينންެގ ސާމާނުތަްއ ޗެކްުކރައްވަްނ ފެއްެޓވިއެެވ. ދެން ޭއގެފަހުްނ އެކަޭލގެފާނުންެގ  أخއެހެނިހެްނ  بِنـْ ެގ  أخ

الّسالمސާމާނު ޗެކްުކރައްަވއި އޭގެތެެރއިން އެގެްއލުނު އެތި ެނރުްއވައިފިއެވެ. ތިމަްނރަސްކަާލގެ  عليه އަްށ  يوسف

 أخއިރާދަކުރެއްވިްއޔާމެނުވީ އެަކލޭގެފާނުންގެ  الّلهފަދައިންެނވެ. ހިފެހެއްެޓވުމަށް ރާަވއިދެއްވީ އެ أخންގެ އެކަލޭގެފާނު

އެއްނެެތވެ.(  حقّން ހިފެހެއްެޓވުމެއް އެކަޭލގެފާނަކަށް ނުވެއެވެ. )ެއހެން ހެދުމުގެ އެއްވެްސ  َحيثيةނުންެގ ރަސްގެފާ، 

އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިއަޅަުކ އެތަްއ ަދަރޖައަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އުފުއްލަވަުމއެވެ. އަިދ 

 الّلهންގެމަްއޗަށް  عالمއަކުވެއެވެ. އަދި ެއހުިރހާ  عالمއެއްގެމަީތ އެއަށްުވރެ މަީތ އެހެްނ  عالمކޮންމެ 

 މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ. 

ދެންނެވިއެވެ. "އޭނާ ވައްަކންކުރިޔަސް )އެއީ އަިދ އާކަމެއްނޫނެވެ.( ީމގެކުރިްނ  ން أخގެފާނު ގެ  سفيو  (77)
 އެވެ.(الّسالم عليه يىسف ނީ) އެމީހުްނގެ އެބަހުްނ މުރާދުުކރަ އެއްވެްސ ވަްއކަންކުރިެއވެ." أخއޭނާއަށްވާ އެހެން 

الّسالمފަހެ  عليه  كلمةވަންހަނާުކރެއްިވއެވެ. އަދި ެއ  كلمةފުޅުގައި އެީމހުންގެ ެއ  نفسއެަކލޭގެފާނުންެގ  يوسف

އެމީހުންނަށް ފައުޅުނުކޮްށ ދެއްވަެއވެ. ވިދާޅުވިެއވެ. "މަކާާނއި ތަނުެގގޮތުން ަކލޭމެން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ. އަިދ 
 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ." الّلهކަލޭމެން ތިޔަ ސިފަކުާރ ކަންތައްތަްއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =   ދެންނެވިއެވެ.  ން أخގެފާނު ގެ  يوسف         =  ޭތެރިޔާއެވެ.( عّزةއެވެ. ) عزيزއ  

         =  ްންުދވަސްވީ މުސްކުޅި ބައްަޕއެއްެވއެވެ. عمرހަމަކަަށވަރުން އޭނާއަށ        

    = ެއޭާނގެ ބަދަުލގަިއ އަުހރެމެންގެތެރެއިްނ ެއކަކު ބަަހއްޓަވާށެވ!      =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނު ދެކެނީ.         =  ތެރިންގެތެރެއިންނެވެ.  إحسان   = 

 އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ.     = ން ރައްކާތެިރކަމާއި ަސލާމަތް އެދެެމވެ  حضرةެގ  الّله .    =  

  އަހުރެމެން ހިފުމާމެދު / ެބހެއްޓުމާމެދު.      = .ީއަުހރެމެން ދުށް މީަހކުމެނުވ        

  އެމީެހއްގެއަތުްނ އަުހރެމެންެގ ކަންާވރު. )އެތި(  =    =  ެއހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަަށވަރުްނ

 އަހުރެމެންާވހުށީ       =  .ެނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިންނެވ  ކަ        

 ދެންފަހެ އެމީހުން އެަކލޭގެފާނުންގެ އަިރހުން މާޔޫސްީވހިނދުން.  =      =  އެމީހުން އެކަިނ

 އެކަނިން ޖަލްސާުކރިއެވެ. )ސިްއރުޖަލްސާުކރިއެވެ.(      =  .އެމީހުންގެތެެރއިން ބޮޑުމީހާ ބުންޏެެވ

 އެވެ.(  شمعونނުވަތަ  ُروبِيل)އެއީ       =  ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟      = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ ބައްޕަ.        =  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ހިއްެޕވިއެވެ. )ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ

 ހިއްޕެވިެއވެ.(        = ކަށަަވރު.  َعْهدُގެ  الّله      =  .ްއަދި މީގެުކރިނ        

    = އާއިމެދު ކަލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅައިގެންިދއުމުގެ ސަބަބުންނާއި.   يوسف         = 

ނޑު ދޫކޮށްނުލާނަމެވެ. )މިތަނުން ުނދާނަމެވެ.(   ފަހެ އަުހރެން މިބިންގަ          =  އަހުރެންެގ

 ބައްޕަ ައހުރެންނަްށ ުހއްދަދެއްވައިފުމަށްދާންދެން.           =  حكمއަުހރެންނާމެދު  الّلهނުވަަތ 

 ކޮށްފުމަށްދާންދެން.         =  ކުަރއްާވ ފަރާތެެވ.  حكمއަދި އެަކލާނގެީއ އެންމެެހޔޮކޮްށ
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            =  ެ1ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ަބއްޕަގެ ައރިހަށްދާށެވ            =  އަދި ކަލޭެމްނ

   !އޭ އަހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ !ދަންނަވާށެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ

 ވައްކަންކޮށްފިއެވެ.       =  .ެއަދި އަހުރެމެން ހެްއކެއްނުދެމެވ       =  އަުހރެމެންނަްށ

  އެނގޭއެއްަޗކަށްމެނުވީ.      =  .ެއަދި އަހުރެމެން ނުވަމުއެވ        = ގައި  غيب

ނޑުގެ ަވގުުތ ނިދާފައިތިބެގެން އޭނާ ރަްއކާތެރިުކރާބަޔަކުކަމުަގިއ  ރައްކާތެިރކުރާބަޔަުކކަމުގައި. )އެބަހީ: ރޭގަ

  އަހުރެމެންނުވެެއވެ. 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ُعمرތެރިޔާއެވެ.( ހަމަކަަށވަރުްނ އޭނާއަްށ  عّزةެއވެ. ) عزيز އޭ "  . ދެންެނވިއެވެ. ން أخގެފާނު ގެ  يوسف (78)

ފަެހ އެހެްނެވ ން ދުވަސްވި މުްސކުޅި ބައްޕަ އެއްެވއެވެ. )އެުކއްޖާޔާނުލަިއ އެބައްޕައަށް އުޅެން ވަރަށްދަތިވާެނއެވެ.( 
ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންދެކޭގޮުތަގިއ  !އޭނާގެ ބަދަުލގައި ައހުރެމެންގެެތރެއިން އެކަކު ަބހައްޓަަވއިދެއްވާށެވެ

 ތެރިންެގ ތެރެއިންނެވެ."  إحسانކަލޭގެފާނުވަނީ 

الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  (79) يوسفعليه ިތ ފެނުނުމީާހ ޫންނ ވިދާޅުވިެއވެ. "އެީމހެއްެގއަތުން ައހުރެމެންެގ އެ يعنى:
ން ރައްކާެތިރކަމާއި ސަލާމަތްކަންއެދެމެވެ. އެަބހީ: އެހެން ހަދާކަްށ  حضرةގެ  الّلهއެހެންމީހަކު ައހުރެމެން ހިފުމާމެދު 

ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންނެވެ."   ނުކުރޭނެއެވެ. އަިދ އެހެްނ ހަދައިފިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ައހުެރމެންނަކީ ކަ

ދެން އެމީހުން )އެަކލޭގެފާނާ ެއރޮނގުން ާވހަކަދައްކާ ޮގތެއް ނުފެނި( މާޔޫސްވީހިނދުން އެީމހުްނ  (80)
އެވެ.(  شمُعونނުވަތަ  ُروبيلއެކަނިއެކަނިން ސިްއރު ޖަލްސާކޮށްިފއެވެ. އެމީހުންގެ ބޮޑަށްުހރި މީހާ ބުންެޏވެ. )އެއީ 

. )އެބަހީ: އެކަްނ ؟ކަށަވަރު ހިތްޕެވިކަން ނޭނޭގހެއްެޔވެ عهدން  حضرةގެ  الّله"ކަލޭމެންގެ ބައްަޕ ހަމަކަށަަވރުން 
އާއިމެދު ަކލޭމެްނ يوسفބައްޕަގެ ައރިހަށް އަނުބރާގެނައުުމގެ މައްޗަށާއި އަދި މީގެކުީރ  أخއެނގޭނެއެވެ.( އެއީ އެ 

 الّلهދެން ނުވަތަ ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފަހެ އަހުރެންނަްށ ައހުރެންގެ ަބއްޕަ ދިއުމަްށ އިޒުނަދޭން

 حكمކުރަްއވަންދެން ައހުރެން މިބިމުން ަވިކނުވާނަމެވެ. އަދި އެަކލާނގެއީ އެންމެހެޔޮކޮްށ  حكمއަހުރެންނާމެދު 

 ކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ." 

ޭއ އަުހރެމެންެގ  !ެށވެ ދަންނަވާ އަިދ ކަލޭމެން !"ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ ބައްަޕގާތަށް އެނބުރިދާެށވެ (81)
ހަމަކަަށވަރުން ބައްޕަގެ ަދރިަކލުން ވައްަކންކޮށްފިއެވެ. އަދި އަހުރެމެންނަށް އެނގިފައިާވ  !ބައްޕާއެވެ

އަށް ރައްކާތެރިވާބަަޔކީމެއް ނޫނެވެ.  غيبކަމެއްގެމައްޗަށްމެނުވީ ައހުރެމެން ެހކިނުދެމެވެ. އަދި އަުހރެމެންނީ 
ހުރެމެްނ ނުވަމުެއވެ. ނުވަަތ ޭއާނ )އެބަހީ: އޭނާ ނިދާަވގުތު އޭނާ ރައްކާެތރިކުާރ ބަޔަުކކަމުގައި އަ

 ވައްކަންކުރާނެކަުމގެ ކުޑަވެްސ އެނގުެމއް ައހުރެމެންނަކަށް ުނވެއެވެ.("
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ).ެއަދި ކަލޭގެފާނު ރަށާ ސުވާުލކުރަްއވާށެވެ. )އެބަހީ: ރަުށގެ މީހުނާއެވ         

 އެރަށުގައި އަުހރެމެން އެވީ.  =             =  ެާޔ  قافلةއެއްގައި ައހުރެމެން އައި  قافلةއަދި އ

    (ސުާވލުުކރައްވާށެވެ. )އޭގެ މީހުންނާ         =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަީކ

 ތެދުވެރިންނެވެ.    =   .ެއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ              =  ިއަދ

 ތައް ކަލޭމެންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިން ކަމެކެވެ.  نفسަކލޭމެންގެ  ؟ކިއެއްހެްއޔެވެ     =   ިއަދ

 އަހުރެންެގ ކެތްތެރިކަމަީކ ިރވެތި ކެތްތެިރކަމެކެވެ.             = އެހުިރހާކުދިްނ الّله

 ކުެރވެއެވެ.  أّميدކޮށްެދއްވުްނ  جمعއަހުރެންެގގާތަށް     =  .ީހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެއ  

    =  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ. حكمةދެނެވޮޑިގެންާވ      = ( ުيعنى:އަދި އެކަޭލގެފާނ

 ގެފާނު( އެީމހުންނާ ުދރަްށ އެނބުިރވަޑައިގެންފިއެވެ. يعقوب    =  .ެއަިދ ވިދާޅުވިެއވ         

     =  ގެމައްޗަްށ ުހރި ހިތާމައެއްެގ ބޮޑުަކމާއެވެ.  يوسفޭއ       =  އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ

 ދެލޯފުޅު )ކީރިިތކުރެްއވުން ގިނަވުމުެގ ސަބަބުްނ މުޅިން ހުދުވެއްޖެއެވެ.( )ކަޅުކަޅިފުޅު ހުދުވީެއވެ.(    

   =  .ްހިތާމަފުޅުނ       =  ފަހެ އެކަލޭގެފާުނވަނީ ހިތާމަފުޅު ޭބރުނުކުރަްއާވ

 ހިފަހައްޓަަވއިގެންނެވެ. )ނުވަަތ ހިތާމައިްނ ބަސްފުޅުވިދާޅުނުވެ ހިފަަހއްޓަވަިއގެންނެވެ.(     =  އެމީހުްނ

 ދެންނެވިއެވެ.          = يوسفގަންދީ ދަންނަވަމެވެ. ކަޭލގެފާނު  الّله 

 ހަނދާންކުރެއްވުމުްނ ފިާލވަޑައިގެންނުދެއެވެ. )އެބަހީ: އަބަދު ހަނދާންކުރައްވަީނއެވެ.(       

 ކަޭލގެފާނުންގެ ބުއްދިފުޅާިއ ހަށިކޮުޅ ފަސާދަވެއްޖައުމަްށ ދާންދެން.  =     =   ނުވަަތ ަކލޭގެފާުނ

 ވެއްޖައުމަށްދާންދެން.        =  )ހަލާކުވެގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން. )މަރުވިމީހުންގެެތރެއިްނ

   =  .ެއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވ            =  ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ މޮޅިޔާ ހިތާމަިއެގ

 ވެގެންވާކަންކަށަވަރީ.  شكوىخاصّ    = އަށެވެ.   حضرةގެ  الّله      =   ިގެ  الّلهއަދ

 ން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގަތުންބޮޑެވެ. حضرة       =  .ިކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތ 
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ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

     = .ެ1ޭއ ައހުރެްނގެ ަދރިންނޭވ         =  ެއަިދ އެއްވެްސ ލިސާނެއްވޭޯތ  !ަކލޭމެންދާށެވ

   !ބަލާށެވެ     =  ގެ.  أخއާއި އޭާނގެ  يوسف       =  ްأّميدއަދި ަކލޭމެނ 

ނޑައިނުލާށެވެ   !/ މާޫޔސްނުވާށެވެ !ކަ         .ން  رحمةއާިއ  نعمةެގ  الّله          = 

ނޑައިނުލައެވެ. މާޔޫސްނުވެެއވެ.  أّميدހަމަކަށަވަރުން   ކަ     =  ން رحمةއާއި  نعمةގެ  الّله .  

      =  .ީކާފިރުެވއްޖެ ބަޔަކުމެނުވ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އަުހރެމެން އައި ގާިފާލެގ  !ސުވާލުުކރައްވާށެވެ އުޅުނުރަށުގެީމހުންނާ ައހުރެމެން ކަލޭގެފާނު "އަދި (82)

އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އަހުރެމެންނީ ތެދުެވރީންނީމުއެވެ. )މިއީދޮެގއްޯތ  1މީހުންނާވެސް ސުާވލުކުރަްއވާށެވެ
 (" !އެމީހުންކުރެން އައްސަވާެށވެ

 ިިމހުރިާހ ވާހަކައެްއ ދެންނެވީއެވެ. އަދި އެވާހަކަަތްއ  ދެން މިބައިމީހުން އައިސް ބައްާޕ އަިރހުގައ
 އައްސަވާފަިއ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. 

ކަލޭމެަނށް ކަލޭމެންެގ ނަފުސުތަްއ ކަމެއްުކރުމަްށ  ؟އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. "އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވެ  (83)
ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.( ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ ކެތްތެރިކަމަީކ  قصد ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ. )އެއީ ކަލޭމެން ުކރުމަށް

 أّميدއެުހރިާހ ކުދިން ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ ޖަމާކޮށްދެއްވުްނ  الّلهރިވެތިވެގެްނވާ ކެތްެތރިކަމެކެވެ. އަދި 

 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ."  حكمةކުރެވެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ 

( އެމީހުނާ ުދރަްށ އެނބުރިވަޑަިއގެންފުރަގަސްެދއްވިެއވެ. އަިދ عليهالّسالم) يعقوبއަދި އެަކލޭގެފާނު އެަބހީ:  (84)
ގެމަްއޗަށް ހުިރ ހިތާމަެއއްެގ ޮބޑުކަމާއެވެ!" އަދި ހިތާމަފުޅުން )ކީރިތިުކރެއްވުުމެގ  يوسفވިދާޅުވިއެވެ. "ޭއ 

ން ހުދުވެއްެޖއެވެ. ކަޅުކަޅިފުޅު މުޅިން ހުދުވެއްޖެެއވެ. އަިދ ސަބަބުން( އެަކލޭގެފާނުންެގ ދެލޯފުުޅ މުޅި
އެކަލޭގެފާނުވަީނ ހިތާމަފުޅު ބޭރުުނކުރަްއވަިއ އެތެެރއަށް ިހފަހައްޓަވަިއގެންނެވެ. ނުވަަތ ހިތާމައިން ބަސްުފުޅ 

 ވިދާޅުނުވެވިގެން އެެތރެއަްށ ހިފަހައްަޓވައިގެންެނވެ.
ެގ ހަނދާންކުެރއްވުްނ  يوسفންދީ ދަންނަވަެމވެ. ކަލޭގެފާނު ގަ الّلهއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. " (85)

ދޫނުކުރައްވަެއވެ. އެީއ ކަޭލގެފާނުންގެ ބުއްދިފުޅާއި ހަށިކޮުޅ މުޅިން ފަސާދަ ވެއްޖައުމަްށ ދާންދެނެވެ. ނުވަަތ 
 ކަލޭގެފާނު ައވަާހރަ ެވއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ." 

 حضرةގެ  الّلهވާކަންކަށަވަރީ  شكوىނު ެގ މޮޅިޔާއި ހިާތމައިގެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާ (86)

ން އެނގުްނ  حضرةގެ  الّلهވެގެންނެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭކަންތައްަތއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  خاصّއަށް 
 ބޮޑުވެގެންވެއެވެ." 

އެއްވޭޯތ  خبرެގ  أخާއއި އޭނާެގ  يوسفއަދި  !ަކލޭމެން )ދަުތރުކޮށް( ދާށެވެ !"އޭ އަހުރެްނެގ ދަރިންނޭވެ (87)
ނޑާށެވެ أّميدން  نعمةއާއި  رحمةގެ  الّلهއަދި  !ލިސާނެއްވޭތޯ ހޯދާަބލާށެވެ އެހެނީ ހަމަކަށަވަުރްނ  !ނުކަ
ނޑާނެއެވެ."  أّميدން  رحمةގެ  الّلهކާފަރުވެގެންވާަބޔަކުމެނުވީ   ނުކަ

  ްެގ އަިރހަށް ދިަޔއީއެވެ. އެވާަހކަ ދެްނ ގެާފނު  يوسفދެން މިބައިމީހުން އަލުންވެްސ ދަތުުރކޮށްފާގޮސ
 އަންނަ އާޔަތްތަކުަގއި ެއވަނީއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  الّسالمދެންފަެހ އެީމހުން އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަްށ عليه يوسف ެގ ައރިަހްށ  يعنى:

 ވެދެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން.           =   އެވެ. عزيزެއމީހުން ދެންނެވިެއވެ. ޭއ        

  =   ެވެރިންނަށް ުއނދަގުލާއި ދަތިކަން ޖެިހއްޖެއެވެ. أهلއަހުރެމެންނާއި އަުހރެމެންގ     =  އަިދ

 އަހުރެމެން މިއައީ.        =  ުކޮޅަކާއިގެންނެވެ. ނުވަތަ ދުވަސްވެ ނުިވޭކ  درهمމަދ

 ފައިސާކޮޅަކާއިގެންނެވެ.         = ެ1ފަހެ އަުހެރމެންނަށް )ކާނާ( މިނެދިނުން ފުރިހަަމކޮށްދެއްވާށެވ 

        =  ްދެއްވާނދޭވެ صدقةއަދި އަުހރެމެންނަށ!     =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  

         = ދެއްވަެއވެ.  جزاءދޭމީހުންނަށް ހެޔޮ  صدقة         = 

 އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. ަކލޭމެން ދެނެތިބީމުެހއްޔެވެ؟          = أخއާިއ އޭނާެގ  يوسف 

  އާއިމެދު ަކލޭމެން ކަންތަްއކުރިގޮތް.         =  ންކަމުގައިވީހިނދުން.  جاهلކަލޭމެންީނ

 )ކަލޭމެންނަށް ނޭނގިތިބެ(     =  .ެއެީމހުން ދެންނެވިެއވ        =  ކަލޭގެފާުނ ތިޔަީއ

ނޑައެޅިގެން   ހެއްޔެވެ؟  يوسفކަ  =  .ެއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވ           = 

  އެވެ.  أخއެވެ. އަދި މިއީ އަުހރެންގެ  يوسفއަހުރެންނަކީ           =   ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

 އަހުރެމެްނެގ މައްޗަްށ އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެންނެީވއެވެ.  تعالى          =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހަުކ

  .   تعالى الّلهފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ  =   ( !ވެރިެވ އަިދ ކެތްތެިރވެއްޖެމީހާ. )ދަންަނއެވެ تقوى

  =  .ެގެްއލެނި ނުުކރަްއވައެވ         = ެތރިންގެދަރުމަ.  إحسان       =  

 ގަންީދ ދަންނަވަމެވެ.  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ.         =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

 އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާުނ މާތްުކރައްާވ މަތިެވިރ ކުރަްއަވއިފިއެވެ.          =  އަިދ

ނޑައެޅިގެން ކުށްވެރިންކަުމގައިމެނުވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ.   ކަ  = .ެެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވ     

     =   ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ މިއަުދ އެްއވެްސ މަާލމާތެއް އަިދ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްނެތެވެ. )އެހެީނ ަކލޭމެްނ
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   ވެ ަމއާފަށް އެދެފީމުއެވެ.(  إعترافކުށަށް    = ަކލޭމެނަށް ފުއްސަވާިށއެވެ. الّله       

    =  ީލަްއވާ ަފރާތެވެ.  رحمةލައްާވ ފަރާްތތަކުގެތެރެއިްނ އެންމެބޮޑަށް  رحمةއަދި އެކަލާނގެއ 

       = ެއަުހރެންެގ މިގަމީސް ހިފަިއގެން ކަލޭމެންދާށެވ!      =  އަދި ަކލޭމެްނ

  !އެއެއްލާެށވެ          = .ްއަހުރެްނގެ ބައްޕަެގ މޫނުފުޅުގެމައްޗަށ       =   އެކަލޭގެފާުނ(

 ގެ( ލޯފުޅުގެައލިކަން އަންނަހުއްޓެވެ.     =  އަދި ަކލޭމެންގެ ައހްުލވެރިންނާއިގެްނ

  ތިމަންކަލޭގެފާނު ެގ އަިރހަށް އަންނާށެވެ.    = .ިއެންމެހައ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم – އަރިހަށް އެަކލޭގެފާނު ގެ އެމީހުން ދެންފަހެ (88) عليه يوسف  –ގެ އަރިހަށް  يعنى:

ތެރިޔާއެވެ.( އަހުރެމެންާނ  عّزةއެވެ. ) عزيزވެދެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން އެމީހުން އެަކލޭގެފާނަށް ދެންނެވިެއވެ. "އޭ 
އަހުރެމެންގެ ައހުުލވެރިންނަށް ތަދުމަޑުކަމާއި ދަތިކަންޖެހިއްޖެއެވެ. އަދި އަުހރެމެން މިައީއ 

ޮކޅަކާއިގެންނެވެ.( ެއހެންެވ ކަޭލގެފާނު އަހުރެމެންނަްށ  ِدْرَهمމަދުފައިސާކޮޅަކާއިގެންނެވެ. )ނުވަަތ ނުިވޭކ އިހުެގ 
ދޭމީހުންނަްށ  صدقاةހަމަކަށަަވރުންވެސް  1ވެސް ދެއްވާށެވެ صدقاةއަދި އަުހރެމެންނަށް މިނުން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި 

 ހެޔޮދަރުމަާޔއި ަސވާބު ދެްއވާހުއްެޓވެ."  الّلهتعالى

الّسالمއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބަހީ:  (89) عليه َياِمين) أخއާއި އޭނާގެ  يوسفވިދާޅުިވއެވެ. " يوسف ( ާއ بِنـْ
 ކަންމަތީ ތިބެގެން ަކޭލމެން ކަންތައްކުިރގޮތް ަކލޭމެން ދެނެތިބީމުހެއްެޔވެ؟"  جاهلނަށް ނޭނގިތިބެގެްނ މެދު ކަލޭމެން

ނޑައެޅިގެން  (91) ހެއްޔެވެ؟" އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެެވ.  يوسفއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. "ަކލޭގެފާނު ތިޔަީއ ކަ
َياِمينއެވެ. ) أخއެވެ. އަިދ މިއިީނ އަުހރެންެގ  يوسف"އަހުރެްނ މިީއ  تعالىއެވެ.( ހަމަކަށަަވރުން  بِنـْ  الّله

 تقوىަވންތަވެވޮޑިގެންނެވީއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކު  إحسانއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެންެނވީއެވެ. 

ތެރިްނެގ  إحسانރުްނ ތެރިެއކެވެ.( ހަމަކަަށވަ إحسان)އެީމހަީކ  !ވެރިެވ އަދި ކެތްތެރިެވއްޖެ ކޮންމެމީަހކު ދަންނައެވެ
 ގެްއލެނި ނުކުަރއްވާުހއްޓެވެ."  تعالى الّلهދަރުމަ 

އަހުރެމެންގެ މައްަޗްށ  تعالى الّلهގަންދީ ދަންނަވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. " (91)
ނޑަެއޅިގެން ކުށްވެރިންކަުމގައިމެނުވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ.   ކަލޭގެފާނު މާތްުކރައްާވ މަތިވެިރކުރަްއވައިފިއެވެ. އަދި ކަ

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. "ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް މިއަދު އެްއެވސް މަލާމާތެއް އަދި ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ނެތެވެ.  (92)
އަދި އެކަލާނެގީއ  !ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާށިއެވެ تعالى الّلهއަށް އެދެފީމެވެ.(  معافވެ  إعترافލޭމެން ކުށަްށ )އެހެނީ ކަ

 ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ."  رحمة

އަިދ ައހުރެންެގ ބައްަޕގެ މޫނުފުޅުމައްޗަްށ ަކލޭމެްނ  !"އަހުރެންެގ ިމގަމީސް ހިފައިގެްނ ަކލޭމެންދާށެވެ (93)
 أهلއޭރުްނ އެަކލޭގެފާނު ެގ ލޯފުޅަްށ އަލިކަްނ އަތުވެދާނެެއވެ. އަދި ަކލޭމެންގެ  !ސް އެްއލާށެވެއެގަމީ

 "1ވެރިންނާއިގެްނ އެންމެން ައހުރެންެގގާތަށް އަންނާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = ގެ އަރިހުން( ވަކިިވހިނދުން.  عزيز، ން  مصر) قافلة        = (َعان ަގިއ  َكنـْ

 އޮންނަވާފައި( އެމީހުންގެ ަބއްޕަ )އެތާތިބިމީހުނަށް( ވިދާޅުވިެއވެ.            =  ހަމަކަށަވަުރްނ

 ގެ ވަްސލިބެއެވެ.  يوسفއަހުރެންނަށް         =  ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް މޮޔަކަާމ

 މުސްކުޅިކަމާއި ދޮގުކުރުން ނިސްބަތްނުކުރާނެނަމަެއވެ.       =  .ެގަންދީ  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވ

 ދަންނަވަމެވެ.             =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ތިަޔވަނީ ހަމަުކރީގެ ުދވަސްީވ

 މަގުފުރެދުމުގައެވެ.          =  ިގެފާނުންގެ އަިރހުްނ  يوسفައއިހިނދުން. ) خبرދެންފަެހ ުއފާވެރ

  ހިަފއިގެްނ އައިީމހާ އައިހިނދުން.(   خبرއުފާވެިރ        =  އޭިތ )އެގަމީސްކޮޅު( އޭާނ

 އެކަލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުޅުމައްޗަށް އެްއލައިފިެއވެ.        =  ފަހެ އެކަލޭގެފާނުންގެ ލޯފުޅުގެ ައލިަކްނ

 އަނބުރާ އަތުެވއްޖެއެވެ.     = .އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއެވ         =  އަހުރެން ަކލޭމެންނަކަްށ

  ؟ނުބުނަންހެއްޔެވެ        = ން އަހުރެންނަށް މާބޮޑަށް އެނޭގވާހަކަ. އެނޭގކަމުގައި.  حضرةގެ  الّله

       =  .ިކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތ         =  އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ. ޭއ

   !އަހުރެމެންެގ ބައްޕާފުޅާއެވެ      =  ައހުރެމެންެގ ފާފަތަްއ ފުއްސަަވއިދެއްވައިޯތ ަކލޭގެފާުނ

  !ކޮށްދެްއވާށެވެ دعاءއަހުރެމެންނަށްޓަކަިއ          =  ހަމަކަށަަވރުން ކުށްެވރިންކަމުގައިމެުނީވ

 އަހުރެމެން ނުެވއެވެ.   = .ެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވ       =  ކަލޭމެންނަްށ

 ކުރާނަެމވެ.  دعاءފާފަފުއްސަވައިދެއްވައިޯތ ނިކަންުހރެ ައހުރެން      =  ގައި.   حضرةގެ  ربّއަހުރެންެގ

    =  .ީހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއ      =  ާرحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ 

 ލެއްވުންބޮޑު ަކލާނގެެއވެ.             =   ްيعقوبعليهالّسالمއެބަހީ:  –ދެންފަެހ އެމީހުނ 
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ެގ އަރިހަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން.  الّسالميوسفعليه –ވެރިްނ  أهلއާއި އެކަޭލގެފާނުންެގ          

  ލެއްވިެއވެ. ލަފާ އެކަޭލގެފާނުގެ ައރިހަށް އެކަޭލގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއި މަްނމާފުޅު ގާތްކޮށްލައްވާ =   = 

 އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.       =  ްއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.  مصرކަލޭމެނ       

  = حالއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަމާންވެގެންާވ  الّله .   

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 قافلةން ުފރީއެވެ.( ެއ  مصرްނ ދަތުރުހަދައިގެްނ  أخގެ އެވާަހކަކޮޅަށްފަހު ހުރިާހ  يوسفعليهالّسالمއަދި ) (94)

َعانކަރައިެގ  شامގެ ައރިހުްނ ވަިކވިހިނދުން ) عزيز ، ން مصر عليهގައިވާ އެކަޭލގެފާނުންގެ ަބއްޕާފުޅު  َكنـْ يعقوب
ެގ ވަްސ  يوسفއެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއާވ މީހުނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ.( "ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެންނަްށ  الّسالم

 އެބައާދެއެވެ. ަކލޭމެން ައހުރެންނަށް މޮޔަކަާމއި މުސްކުޅިކަމާިއ ދޮގުެވރިކަން ނިސްބަތް ުނކުރާނޭނަމައެވެ." 

 އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ. "ކަޭލގެފާނު ތިޔަވަީނ ހަމަުކރީގެ ުދަވސްވީ މަގުފުރެދުުމގައެވެ."  (95)

الّسالم يوسف)ެއއީ  ދެންފަހެ އުފާެވރިކަމާއިގެްނ އައިމީާހ އަިއހިނދުން (96) ގެ ގަމީސްކޮުޅ ހިފައިގެްނ  عليه

الّسالمއައިމީހާއެވެ.( ެއހިނދުން އެމީހާ އެ ގަމީސްކޮޅު ެއކަލޭގެފާުނންގެ އެބަހީ:  عليه ގެ މޫނުފުޅުމައްޗަްށ  يعقوب

 حضرةެގ  الّلهتعالىއެއްލެިވއެވެ. އަދި ެއކަލޭގެފާުނގެ ލޯފުޅަށް ައލިކަްނ އަތުވެއްެޖއެވެ. އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ. "

 ؟ން ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭކަންތައް ތިމަންަކލޭގެފާނު ދެނެވަޑަިއގެންވާވާހަަކ އަުހރެން ކަލޭމެނަށް ނުބުނަންެހއްޔެވެ

އެބަހީ: އެވާަހކަ ބުނީމެވެ." އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ. "ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ. ައހުރެމެންެގ ފާފަަތްއ 
ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެެމްނ  !ކޮށްދެއްވާށެވެ دعاءންނަށްޓަކަިއ ފުއްސަވައިދެއްވުމަްށ އަުހރެމެ

 ކުށްވެރިންކަމުަގއިވީމުއެވެ." 

ގައި ނިކަްނހުެރ  حضرةގެ  ربّއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ަކލޭމެންގެ ފާފަފުއްސަަވއިދެއްވާޯތ އަހުރެްނގެ  (97)

ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ  رحمةުކރާހުށީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  دعاءއަހުރެްނ 

 ކަލާނގެއެވެ." 

 ެالّسالمދެްނ މިވާހަަކއަށްފަުހ ެއ އެންމެން  !ދަންނައެވ عليه އަށް ިދއުމަްށ  مصرެގ އަިރހަްށ  يوسف

 ދަތުރުފެއްޓެވީެއވެ. 

الّسالمށްވަޑައިގެން( އަ مصرދެންފަހެ އެއެންމެން ) (99) عليه ގެ އަރިހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނުދްނ   يوسف
އެކަޭލގެފާނުގެ ަބއްޕާފުޅާ މަންމާފުޅު އެކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ގާތްކޮށްަލްއާވ  يوسفعليهالّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަހީ: 

ނޑިކޮށްލެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުިވއެވެ. " އަްށ  مصرތިޔަ އެންމެން  حالއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަމާންެވގެންާވ  الّلهބޮ
 ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ."
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = .ެއަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ ބައްޕާފުޅާއި މަްނމާފުޅު އުފުއްލެިވއެވ    = تخت 

 ގެމައްޗަށް.          = ައަށްޓަކައި( الّسالم عليه يىسف) ކައި އަދި އެީމހުން އެަކލޭގެފާނަށްޓ  

 އަށް ތިރިވިެއވެ. سجدة       = ެވެ.އަދި ެއކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ އަުހރެންގެ ބައްާޕއ    

      =   އެވެ.  تفسيرމިއީ ައހުރެންެގ ހުވަފެނުެގ      =  )ުމީގެކުރީގެ. )މީގެުކރިން ފެނުނ 

         =   އެއްކަމުގައި ލެއްީވއެވެ.  حقّއެއީ  ربّހަމަކަށަަވރުން ައހުރެންެގ         

   ެތިރވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ. إحسانއަިދ ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެ އަހުރެންނަްށ  =     =  އެަކލާނެގ

 އަހުރެން ެނރުއްިވހިނދު.     =  .ްޖަލުނ            = ( ިَشامُއަދ  )ެبَاِديَـةކަރައިގ 

  އިން ނެރުއްަވއި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ގެންނެވިއެވެ.       =  ސައިތާނު ފަސާދަކޮްށ

 ނުބައިކުރުމަށްފަހު.         =  ންާނ ދެމެދު.  أخއަުހރެންާނއި ައހުރެންެގ        

 އެީއ އޯާގވަްނތަ ކަލާނެގއެވެ.  ربّހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  =      =   އެކަލާނެގ

 އިރާދަކުަރއްވާ ކަމަކަށް.     =  .ީހަމަކަށަވަރުން ެއކަާލނގެއ     =   ދެނެވޮޑިގެންާވ

  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ. حكمة  = (ޭއ އަޅުެގ  يوسفعليهالّسالم ).ެއެވެ ربّިވދާޅުވިއެވ!         = 

  ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅާއަށް ދެްއވައިފީމުއެވެ.    =  :ީވެރިކަމުގެ ެތރެއިން )އެަބހ

 ތަކުެގ ެވރިކަން( خزانةގެ  مصر     =  .ެއަިދ އިަބަރސްކަލާނެގ މިއަޅާއަްށ އުގަންަނވައިދެއްަވއިފީމުއެވ 

           =  ގެތެެރިއން ކޮންމެވެްސ މިންަވރެއް.  تفسيرހުވަފެްނ      

   =  !ޮއޭ ނެތުމުގެެތރެއިން އުޑުތަާކއި ބިން ެހއްދެވި ކަލާކ    =   މިއަޅާގެ ސަހަރޯެވރިއަީކ

 ހަމަ އިަބރަސްަކލާނގެއެވެ.        =  ގަިއވެސް.  آخرةދުނިޔެއާިއ       = 

   !މަރުގަންަނވާނދޭވެ حالއިބަރަސްކަލާނގެ މިއަާޅ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ          =  އަިދ
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 ثواب)އެބޭަކލުންެގ ދަރަޖަާޔ  !ބޭަކލުންނާިއ މިއަާޅ ގުޅުވައިެދއްވާނދޭވެ نيىއެބަހީ:  –މާތްމާތް ބޭކަލުްނ  صالح

 ( 1މިއަޅާއަށްވެސް ދެްއވާނދޭނެވެ    =   ިތަަކކީ.  خبرވެދިޔަ  بيانެއއީ އެބަހީ: މިސޫރަތުަގއ     

   = އެވެ.  خبرތަކުގެތެރެއިންވާ  خبرގެ  غيب      =  ޭތަްއ  خبر( ެއ 1އެވެ رسولالّله)އ

  ކުަރއްވާ.  وحىތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް           އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

  ންގެތެޭރގަިއ ނުވަމުއެވެ.(  أخގެފާނުެގ  يوسفނުވަމުއެވެ. )      =  َرأيُއެމީހުްނ އެމީހުންެގ 

  ތަކުގެމައްޗަށް ޖަމާވެ އެއްބަްސވީހިނދު.      =  ާގެފާނު  يوسف. ) حالއެމީހުން ރާވާކަމުގައިވ

   ވަޅަށްލުމާމެދު( 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 -އެނދުދާންކޮޅަށް –އަށް  عرشއަދި އެކަލޭގެފާނުން ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅު އެކަޭލގެފާނުންގެ  (111)
ކޮށް އަދަބުވެރިވުމުގެގޮތުން( އެއެންމެްނ  سالمއަށް ) يوسفعليهالّسالم يعنى: -އުފުއްލެވިެއވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނަށް 

މީގެުކރިން އަހުރެންނަށް ފެުނުނ  1އަށް ތިރިވިއެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އޭ ައހުރެންގެ ބައްޕާެއވެ سجدة
އެއްެޗއްކަމުގަިއ  حقّއެހުވަފެން  ربّއަީކ މިއީއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނކަލޭގެފާނުގެ  تفسيرހުވަފެނުގެ 

 ربّލައްވައިފިެއވެ. )އެފެނުނުގޮތާިއ އެްއގޮތަށް އެކަްނލައްވައިިފއެވެ.( އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުެގ 

ވަންތަވެޮވޑިގެންނެވިއެވެ. އެީއ ތިމަންކަޭލގެފާނު ޖަލުްނ  إحسانނަށް މާތްކޮށްހިތްަތވާ ތިމަންކަލޭގެފާ
އިން މިތަނަށް ގެންނެވިއެވެ. އެއީ އަުހރެންނާިއ  بَاِديَـةކަރައިގެ(  شامނެރުއްވިހިނުދގައެވެ. އަދި ތިޔައެންމެން )

 ربّހުގައެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެފާުނގެ ންނާ ދެމެދު ސައިތާނު ފާސިދުކޮށް ނުބައިކުުރމަށްފަ أخއަހުރެންގެ 

އެއީ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އިރާދަުކރައްވާ ކަންތަކަްށ ނުހަނު އޯގާވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ 
 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ."  حكمةއެކަލާނގެީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ 

الّسالم) (111) عليه ހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާއަްށ  1އެވެ ربّދެންނެވިއެވެ.( "ޭއ އަޅުެގ  يوسف
ތަކުގެ ވެރިކަްނ ެއކަލޭގެފާނަްށ ދެްއވިއެވެ.( އަިދ  خزانةެގ  مصرވެރިކަމުގެެތރެއިްނ ދެއްަވއިފީމުއެވެ. )އެބަހީ: 

ކުރުންވެސް އިބަރަސްަކާލނގެ މިއަޅާއަށް ުއގަންނަވައިދެްއވައިފީމުއެވެ. ޭއ  تفسيرކޮށް  تعبيرހުވަފެން 
 َوِلى ގައިވެްސ ހަަމ މިއަޅާގެ  آخرةނެތުމުގެތެރެއިން އުޑުތަާކއި ބިްނ ހެއްދެިވ ަކލާކޮ! އިބަރަސްަކލާނގެއީ ދުިނޔެއާިއ 

އަިދ  !މިއަާޅ މަރުގަންނަވާޭދވެ حالއެވެ. ސަަހރޯެވރިޔާއެވެ. ފަެހ އިބަަރސްކަލާނެގއަށް ކިޔަަމންތެރިވެގެންާވ 
ބޭކަލުންެގ ލިސްުޓގައި މިއަޅާވެްސ ލަްއވަިއ  نبىެއބަހީ:  1ންގެެތރޭގަިއ މިއަޅާ ހިމަނުްއވާނދޭވެ صالحމާތްވެގެންވާ 

 " !މިއަޅާއަށް ދެއްވާނދޭވެ ثوابއެބޭކަލުންެގ ދަރަޖައާިއ 

الّله)އޭ   (112) ތަކާިއ  خبرވެގެންދިޔަ އެންމެހައި  بيان އެބަހީ: މިސޫރަުތގައި މި –( އެއީ !އެވެ رسول
يعنى:ތަކެވެ. އަދި އެމީހުން  خبرގެ  غيبިއން އިއްވަވާ  ذريعةގެ  وحىވާހަކަތަކަކީ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް 

ެއާތ ން އެކަލޭގެފާނުން ވަޅަށްލުމާ މެދު ނުބައިރޭވުންތައް ރާވާހަދަމުން ދިޔަިއރު ަކލޭގެފާނު  أخގެފާނުންގެ  يوسف
 ވަޑައިގެން ނުވަމުެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ެނުވާނެއެވެ.(އަިދ ގިނަމީސްތަކުން ުނވެއެވ(..        =  އަދި ަކލޭގެފާުނ

  ދަހިވެތިވެވަޑަިއގެންނެވިނަމަވެސް.    =  ންކަމުގައި. مؤمن        =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

 އެމީހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިނުގަންނަވަުމއެވެ.   =  ( .ްرسولއެކަމުގެމައްޗަށ    )ްކަން އިއްެވވުމުގެމައްޗަށ

     =  .ްއެްއވެސް އުޖޫރައަކަށ       =  އެއް ކަމުގައިމެނުީވ ނުވެެއވެ.  ِذكرއެީއ ހަަމ

 ެއއްކަމުގަިއ މެނުވީ(  نصيحةއާއި  وعظ)   = ތަކަށްވާ.  عالم        =   އަިދ

ވޭހެއްޔެވެ.   حّجةއާއި  عبرةކިތައްކިތައް          =  .ިއުޑުތަކާއި ބިމުގައ    

  =  )ާއޭގެމަތީްނ އެމީހުްނ ހިނގާބިނާގވާ. )އެމީހުްނގެ ކުރިމަތިން އެތަކެިތ ފެންނަމުންދ     

   =   ާحالއަިދ އެތަކެްއޗަށް އެމީހުްނ ފުރަަގސްދީގެންވ .       =   ައިދ

 އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން އީމާންނުވެއެވެ.   = އަށް.  الّله        =   ްشركއެމީހުނ 

 ގައިމެނުވީ. حالކުާރ      = :ީނުވާމީުހްނ  إيمانއަށް  الّلهއެމީހުްނ ފަެހ އަމާންެވގެންވަނީހެއްެޔވެ؟ )އެބަހ

  އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ؟(       =  .ުނިވައިވުމެއް އެީމހުންނަށް އައުމާ މެދ    

  = ގެ. عذابގެ  الّله         =  ްއައުމާ މެދު.  قيامةނުވަަތ އެމީހުނަށ      =  ހަަމ

 ކުއްލިއަކަށް.          =   ްވެސް ނުވެިތއްބާ.  إحساسއެމީހުނަށ          

މިީއ ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ މަގެވެ.   1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ =       =   ުحضرةގެ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނ 

 ދެއްވާ.  دعوةއަށް ގޮާވލަްއވާ       =  ިކަމާއެކު.   يقينދެެނގަތުމާއ         =  

 ވީ ބަޔަކު.  تبعތިމަންކަލޭގެފާނާއި އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ      =  ވަންތައެވެ.  طاهرހުސް  الّلهއަިދ

      =  .ެއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނު ުނވެއެވ        = ންގެތެރެއިން مشرك .  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّلهއޭ  (113) ަކލޭގެފާނު ކިަތއްމެވަރަކަްށ ދަހިެވތިވެވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ މީސްތަކުންކުެރ  !އެވެ رسول

 ނުވެއެވެ. ުނވާނެއެވެ.  إيمانގިނަމީހުން 

އެމީހުންގެކިބައިްނ  –ކަން އިއްވެވުމުގެަމއްޗަށް  رسولއެބަހީ: ކަޭލގެފާނު  –އަދި އެކަމުގެމައްޗަށް  (114)

ْبِلْيغُކަމުގެ  رسولއެއްވެސް އުޫޖރައަކަށް ެޓކްހަކަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވަމުެއވެ. އަދި އެއީ އެަބހީ: ަކލޭގެފާނުންގެ   تـَ

އެއްކަމުގައިމެުނީވ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظނުީވ ނުވެއެެވ. )އެއްކަމުގަިއ މެ ِذكرތަކަށްާވ  عالمއަކީ ހަަމ 

 ނުވެއެވެ.( 

ވޭހެްއެޔވެ؟ އެީމހުންެގ ކުރިމަތިްނ އެތަކެިތ އެަބހީ:  حّجةާއއި  عبرةއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގިއ ކިތައްކިތަްއ  (115)

ތައް އަބަދާއި އަބަދު ވޭތިވަމުން ދެއެވެ. އެމީހުްނ  حّجةތެރިކަމާއި އެްއކައުވަންތަކަމުެގ  قدرةއާއި އެކަލާނގެ  عبرةއެ 

 ވެގެންނެވެ.  غافلއެވަނީ އެތަކެތީްނ 

ަގއިމެނުވީ އީމާންާވކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. )އެބަހީ:  حالުކާރ  شركއަށް  الّلهއަދި މީސްތަކުންުކރެ ގިނަމީހުން  (116)

ގައްޔާިއ  حكمކުރެއެވެ. އަޅުކަމުގައްޔާިއ  شركށް އަ الّلهއަށް އީމާންވެގެންވާ ގިނަމީހުންވެސް އެކިގޮތްގޮތުން  الّله

 ދެންވެސް އެހެިނހެން ކަންކަމުަގއެވެ.( 

އެއް އައިސް އޭަގިއ  عذابން  حضرةގެ  الّلهނުވާ މީސްތަކުން އެވަނީ އެމީހުންގެމަްއޗަށް  إيمانއަށް  الّله (117)

ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ކުޑަވެސް އެނގުެމއް އަިދ  ؟އެމީހުން ނިވައިެވގެން ނުދާނެކަމާ މެދު އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ 

  ؟ނުވާނެކަމަށް އަމާންވެގެންހެްއޔެވެ قائم قيامةއެއްވެސް ނެިތ ހަމަކުްއލިއަކަްށ އެމީހުންނަށް  إحساس

الّله)އޭ  (118) ވެގެންވާމީހުްނ  تبعތިމަންަކލޭެގފާނާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول

ދީ ޮގވާާލ މަގަީކ ެއީއ  دعوةއަްށ ޮގވާ  حضرةގެ  الّلهއާ އެުކ  دليلއާިއ  حّجةކަާމ އެުކ އަދި  يقينތުމާއި ދެނެގަ

ންގެތެރެއިްނ  مشركވަންތަވެވޮިޑގެންވެއެވެ. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނު  طاهرހުްސ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަެގވެ. އަދި 

 ނުވަމެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           = ( رسولއަދި ަކލޭގެފާނުގެ ުކރިންވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )ްކަމާއިގެނ

  ނުފޮނުއްވަމުއެވެ.   =  .ީހަމަސީާދ ފިިރހެނުްނމެނުވ      =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 އިއްވަވާ.  وحىއެބޭކަލުންނަށް        =  ެވެރިންކުރެ.  أهلރަށްތަކުގ         

   =  ް؟ން( ބިުމގަިއ ހިނގާބިނާގެވ ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ުނހަދަނީބާވައެވެ  مشركެގ  مّكةިމ  يعنى:) –އެީމހުނ 

    = ެ( !ކުރާެށވެ عبرةحاصل) !ދެން އެީމހުން ދެކޭެށވ     =   / ވީކޮންފަދައަކުންކަްނ

 ނުވަތަ ކަންީވގޮތް.         =  )ެމިމީހުންގެ ކުރިްނ ވޭތިވެދިަޔ މީހުްނެގ )އެފަދަމީހުންގ

  މީހުންގެ ނިމުްނ / ފަހުކޮޅު.   =  ްނޑައެޅިގެނ   ގެޮގވަތި.  آخرةއަިދ ކަ   

  =  ހެޔޮވެގެންވެެއވެ. މާވެރިވީމީހުންނަށް  تقوى       =  ާفكرކަލޭމެން ފަހެ ވިސްނ 

  ؟ނުކުރާނޭހެއްެޔވެ        =  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. مايوسން  رسول      =  އަިދ

 އެބޭކަލުންނަށް ހީފުޅުކުެރވުނެވެ.           .ިހަމަކަށަވަރުްނ އެބޭަކލުން ދޮގުުކރެވިއްޖެކަމުަގއ 

       =  ެއެބޭކަލުންނަށް އަެއވެ.  نصر)އެހިސާބަށް ދިއުމުން( ތިމަންރަސްކަލާނގ      

     =  .ެފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަުކ ސަލާމަތްކުރެވުެނވ       =   އަިދ

 އާއި ކޯފާ އަނބުރާ ރައްދުުނވެވޭނެއެވެ. عذابތިމަންރަސްކަލާނގެ        = 

 ނުބައިނުލަފާވެގެންާވ ބަަޔކުފިޔަވައި.             =   ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންެގ

  އެްއވެއެވެ. عبرةވާހަކައިަގއި          = .ްބުްއދިވެރިންނަށ           =  އަިދ

 އަީކ ދޮގެއްޫނނެވެ.(  قرآنއެއީ ދޮުގވެވޭ ވާހަކަެއއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. )    =  .ީއަދި ެއހެންނަމަވެސް އެއ

            =  .ެއެއީ އޭގެކުީރގައިާވ ފޮތްތައް ތެދުކުރާ ފޮތެކެވ     

                                      

                                

                                       

                       



                      
 

7 9 4   

މާނަ  ގެ يوسفسورة  

 

ފޮތްަތޭރ ވ ނަ   

ކުރުމެކެވެ.   بيانކޮށް  تفصيلއަދި ހުިރހާ އެްއޗެއް  =       =  ިއެކެވެ.  رحمةއަދި ތެދުމަގަކާއ 

       = .އީމާންވާބަަޔކަށް / ތެުދކުރާ ަބޔަކަްށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 رسولވެރިންުކރެ ހަމަ ިފރިހެނުންމެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ުކރިންވެސް  أهل ރަށްރަުށގެ އަދި (119)

( އެބޭކަލުންނަްށ طبرىކަމާއިގެން ނުފޮނުްއވަމެވެ. )އަންހެނުންނެއްނޫނެވެ. އަދި ަމލާއިކަތުންނެއްވެްސ ނޫނެވެ. 

ން ފަެހ ބިމުގަިއ  مشركެގ  يعنى:مّكةބާވައިަލއްަވމެވެ. އެމީހުން  وحىއެބަހީ: އެފިރިހެނުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

ންނާމެދު(  مشركއަދި އެމީުހންގެ ުކރިން އިސްވެދިަޔ )އެބާވަުތގެ  ؟ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ހިނގާބިނާގވެ ުނހަދަނީބާވައެވެ 

 تقوىއަިދ  !ކޮށްބަލާށެވެ حاصل عبرة !ދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުްނކަން ނިކަން އެމީުހން ދެކިބަލާށެވެކަންތައްވެނިމިގެން 

 ނުކުރާޭނހެއްޔެވެ؟  فكرެގގޮވަތި މާެހޔޮވެގެްނވެއެވެ. ަކލޭމެން ފަހެ ވިސްނާ  آخرةވެރިވެއްޖެބަަޔކަށް 

ތަކުގެމީހުްނ  أّمةގޮާވލެްއވުމަށް އެ ބޭކަލުން މާޔޫސްވެއްޖައުމަށްދާންދެން )އެބަހީ: އެޭބަކލުންގެ  رسول (111)

ބޭކަލުން މާޔޫސްވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ.( އަދި ތިމަންބޭކަލުްނ  رسولރައްދުކޮށް ދޮުގކޮށް އުނދަގޫކޮްށހެދީ 

އެބޭަކލުންނަްށ  نصرދޮގުކުރެިވއްޖެކަމުގަިއ އެބޭަކލުްނ ހީފުޅުކުެރއްވިއެވެ. )ެއހިސާަބށް ދިއުމުން( ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

އައެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ބަަޔކު ަސލާމަތްކުރެވުެނވެ. )ެއހެނިހެްނ މީސްތަުކްނ 

ނުބައި ނުލަފާބަޔަކަށް ނުޖެހި އަނބުާރ  عقوبةހަލާކުވެދިަޔއީއެވެ.( އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކޯާފއާިއ 

 ރައްދުނުވާނެއެވެ. ނުެޖހިނުދާނެއެވެ. 

ންނާއި އަިދ  أخއާއި އެކަލޭގެފާނުންެގ  يوسفعليهالّسالمކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ާވހަކަތަުކގައި )އެަބހީ: ހަމަ (111)

ވާކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި އެީއ  عبرةއެމީހުންގެ ބައްޕާފުޅާ ދެމެދު ހިނގި ކަންކަމުަގއި( ބުއްދިެވރިންނަށްވާ ބޮޑު 

ެއވެ.( އެީއ އޭގެުކރީގަިއވާ ފޮތްތަކަްށާވ  قرآنނެއްކަމަުކ އެއީ )ދޮގުވެވޭނޭ ވާހަކަެއއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. އަދި އެހެ

 إيمانކޮށްދެއްވާ ފޮތެެކވެ. އަިދ އެީއ ތެދުކޮްށ  بيانކޮށް  تفصيلތެދުކުރުމެކެވެ. އަިދ ެއއީ ހުރިާހ ެއއްޗެްއ 

 . وبالّلهالتوفيقއެވެ.  رحمةވާބަޔަކަށްވާ ތެދުމަާގއި 
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uv 

 މާނެ  ގ ެ الّرعـد ُسورة
  (43)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          الّرع د ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ީގެތެެރއިންވާ އަކުރުަތކެކެވެ.   القرآن إعجازއެވެ. )މިއީ   الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަނ

   .أعلم والّلهމިއީ މިއަުކރުތަކާމެދު ބުނެޭވ އެންެމ ރަްއކާތެރިެއއްގޮތެވެ.    =  އެއީ: އެަބހީ )މިޫސރަތުެގ

 އާޔަތްތަކަކީ(      =  .ެقرآنގެ އާޔަތްތަކެވެ. / ުނވަތަ   إنجيلއާއި   توراة)[ފޮތުެގ ާއޔަތްތަކެވ  

އަދި އެވެ. ترجمةގެ  كثير إبنއެވެ. ފަހުން އެއީ   ترجمةގެ   طبرىވެއެވެ. ކުރިން ެއއީ   ترجمة ދެގެ އާޔަތެކެވެ.( މި
  ފަހުގެ ަބއެއްބޭަކލުންގެވެްސ ބަެހވެ.(      = .ިއަިދ ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗާއ 

     =  ެން. حضرةގެ  ربّކަލޭގެފާނުންގ    =  ަތެދެވެ.  حقّއެއީ ހަމ     

  =  ްއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ގިނަމީސްތަކުނ.      = .ެތެދުނުކުެރއެވެ. އީމާންނުެވއެވ  

  = އެއީ الّله .       =  .ެއުޑުތަްއ އުފުްއެލވި ކަލާނގެއެވ     =  އެއްވެްސ ތަނބަާކ

 ނުލައި.    =  .ޭއެތަނބެްއ ކަލޭމެން ދެކޭނ      =  ެވެ  إستواىދެން އެަކލާނގ

 ވޮޑިގެންނެވިއެވެ.     = އަށް  َعْرش       =  އަިދ އެަކލާނގެ އިރާިއ ހަނުދ

 ކިޔަމަންކުރެއްިވއެވެ.      =  ްދުވެެއވެ. ދަުތރުކުރެެއވެ. އެއިްނ ކޮންެމ އެްއޗެއްވެސ     

= .ްނޑައެޅި ނަންކިިއގެންާވ މުއްދަތަކަށ   ކަ     =  رُއަިދ އެަކލާނެގ ކަންތައްތަްއ  ުކރަްއވައެވެ.  َتْدبِيـْ

     =  ކުރައްވައެވެ.  تفصيلހެކިތައް( (ތައް  دليلއަިދ އެަކލާނެގ           

 =  ކުރޭތޯެއވެ.  يقينއާ ަބއްދަލުވާނެކަުމގަިއ  ربّކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ     =  އަިދ ހަަމ

 .އެކަލާނގެެއވެ     =  .ީނޑު ފެުތރުއްވ  ބިންގަ     =  .ެއަިދ އެަކލާނެގ އެތާެލއްވިެއވ 

      =  .ްަފރުބަދަތަކާއި ކޯރުތައ        = .ިއަދި )ގަހުގެ( ކޮންމެ މަތިަވރެއްަގއ 

    =  .ެއެަކލާނގެ އޭަގއި ެލއްވިެއވ       =  .ްޖޯޑު ހަމަކޮށް ދޭތި. ފިރިހެން އަންހެނ  
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      =  .ެނޑުން ދުވާުލ އަނދިިރުކރެއްވިެއވ   ރޭގަ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެކަންކަމުގައިެވއެވެ.    =  ްނޑައެޅިގެންާވ  دليل)ކުޅަދުންވަންތަކަމާ އެއްަކއުވަންތަކަމަށ ކުރާ( ކަ

ތައް.   دليلހެކިތަކާއި      =  ކޮށް ބުއްދިކުރާބަޔަކަށް.  فكر 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

(1)    تعالى الّلهގެ މާނައެއް އަދި އޭގެ މުރާދެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ  َرْمزُ: މިބާވަތުގެ އެންމެހަިއ 

ގެތެެރއިންވާ ައކުރުތަެކއްކަމެވެ.  القرآن إعجازގެދަރިންނަށް ބުެނވެންޮއތީ އެއީ  آدمއެވެ. މިއިން އެންމެބޮޑަށްވެްސ 
ެގ ިރވާޔަތެްއ މިސޫރަުތެގ  عنهما الّله رضى عّباس إبنގަިއ  الطّبرى تفسيرެވއެވެ.  رَأىއެޔާއެކުވެްސ ބަެއއްބޭކަލުންެގ 

[[ މިހެންނެވެ. މީގެ މާނައެއްކަމުގައި ބުނެވޭީނ َأَرى الّلهُ أنَاމިއަކުރުތަކާމެދު ގެންނަވާފަިއވެއެވެ. ޭއގައިވަނީ ]]
 އެވެ. ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިަގންނަވަމެވެ. މިއެވެ... الّلهތިމަންރަސްކަލާނގެީއ 

 إختالفމެުދ ކުަޑ  އޮތްބަސްފުޅާއި ދެން އެއަންަގވަީނ މިސޫރަތުެގ ާއޔަތްތަކަީކ ފޮތުެގ އާޔަތްތަެކވެ. މިފޮތޭ

 قرآنގަިއވަނީ ެއީއ ކީރިިތ  ترجمةގެ  كثير إبنކަމުގައެވެ.  إنجيلއާއި  توراةގަިއވަނީ އެީއ  تفسيرެގ  طبرىއެއްވެެއވެ. 
ދެން އަދި މިއީ ކޮންމެފޮތެްއގެ އާޔަތްަތކެއްނަމަެވްސ  ތަކުންވެސް އެގޮތަށް ފެނެެއވެ.  تَْحقِْيقُ  ހުގެއަދި ފަ ކަމަށެވެ.

ުނއޮންނާނެއެވެ. ދެން އަިދ އެއަންަގވަީނ  ަމްއސަލައެއްންނަށް  مؤمهބާވައިެލއްވި ފޮެތއްކަމުގަިއވަންޏާ  للّا 
ތެދުކަމުގަެއވެ.  حقّން ބާވައިލަްއވާ ަތކެއްޗާއި ިމހުރިާހ ތަކެއްަޗކީ ހަމަ  حضرةގެ  ربّކަލޭގެފާނަށް ަކލޭގެފާނުންގެ 

 އަދި އެހެންނަމަވެްސ މީސްތަކުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ތެދުނުކުާރ ކަމުގައެވެ. ެއއަށް އީމާންނުވާކަުމގައެވެ. 

އެވެ. ދެްނ  الّلهކަލޭމެން ދެކޭނޭ އެްއވެސް ތަނބަކާ ނުަލއި އުޑުތައް އުފުއްެލވީ ހަމަ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (2)
ޑިގެންނެވިެއވެ. އަިދ އެަކލާނގެ އިރާިއ ހަނުދ ކިޔަމަންކުެރއްވިެއވެ. އެއިްނ ވެވޮ ِإْسِتَواىއަށް  َعْرشِއެކަލާނެގ 

ނޑައެޅި  ެވގެންާވ ވަކިމުއްދަތަަކށް ދަތުރުުކރެއެވެ. ދައުރުުކރެެއވެ. އަިދ އެަކލާނެގ  َعيَّنކޮންމެ އެްއޗެއްވެްސ ކަ
رُއެދިވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން އެަކލާނގެ ކަންަތއްތައް  ންގަަވއެވެ. މިހުިރހާކަމެއްވެްސ މިވަނީ ކަލޭމެްނ ކުރަްއވާ ހި َتْدبِيـْ

 جزاءކުރެްއވުމާއި  محشرދުވަހާިއ  قيامةކުރޭތޯއެވެ.  يقينއާިއ ކަލޭމެން ަބއްދަލުވާނެކަްނ ތެދުކޮށް  ربّހެއްދެވި 

 ކުރޭޯތއެވެ.  يقينދެއްވުން 

ނޑު ފަުތރުއްާވ ދެންމެވީވެްސ ހަަމއެކަލާނެގއެވެ. އަިދ  (3) އެަކލާނެގ އެބިމުގަިއ ފަރުބަދަތަާކިއ އަދި ބިންގަ
ކޯރުތައް ލެއްވިެއވެ. އަދި އެަކލާނގެ ގަސްގަާހގެހީެގ މަތިަވރު ނެރުްއވައި އަިދ އެއިން ކޮންމެ ވައްަތރެއްގަިއ 

ެގ ގޮތުންެވސް ސާބިުތވެގެންާވ  تحقيق َعَمِلىިމާހުރ ، ޖޯޑުހަމަކޮށް ފިރިހެްނ އަްނހެން ލެއްިވއެވެ. )މިކަމަކީ 
ނޑުން ދުވާުލ އަނދިިރވާގޮތްވެްސ އެކަލާނގެ ލެއްިވއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަމެއްކަމުގަ އިެވއެވެ.( އަިދ ޭރގަ

އާއި ހެިކ  دليلކުރާ ގިނަގުނަ  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކައުވަންަތަކމުގެ މައްޗަށް  قدرةގެ  الّلهއެކަންތައްތަކުގަިއ 
ކުރާނީ ކަންކަމަށް ވިސްނާ ފިކުުރުކާރ  لقبوވާކަންކަށަވަެރވެ. ނަމަވެސް އެކަން ވިސްނަން އެނގޭނީ އަދި 

 ބަޔަކަށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  .ެއަދި ބިމުގަިއ ވެއެވ        =   .ިގާތްގާތްކޮށްވާ ބައިބައ       

    = .ިއަދި މޭބިސްކަދުރުެގ ބަގީޗާތަާކއ   =  .ިނޑާއ  އަދި ދަ   = .ިއަދި ކަުދރު ރުކާއ 

        =  .ިނޑުގެ ުރކާއ ނޑުލީ ުރކާއި، އެްއކުރިގަ  ދެުކރިގަ         = 

 ފެންދެވެނީ ހަމަ އެއްފެނެކެވެ.    = ެއަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ މާްތކުރެްއވީމެވ   = 

 އޭގެއެއްބަެއއް    =   ްއަނެއްަބއެއްެގ މަްއޗަށ      =  .ްކެއުމުގެގޮތުނ    

   =   .ެހަމަކަށަވަރުން އެކަްނކަމުގައިެވއެވ    =  .ުނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނވާ ދަީލލ  ކަ  

    = .ްުބއްދިކޮްށ ފިކުރުުކާރ ބަޔަކަށ        =  ްނ  ُمْشِركُ( ެއ !ެއވެ الّله رسول)ޭއ

 ެވވަޑައިގެންނެވިނަަމވެސް.  عجائبކަލޭގެފާނު ޮދގުކުރާީތ ކަޭލގެފާނު       =   ފަހެ އެމީހުންެގ މިބަްސ

 އެމީހުންބުނާމިބަހެވެ.އެމީހުންބުނެއެވެ.() ކަންބޮޑެވެ. އެއީ. عجائبމާ         =  އަހުރެމެްނ

 ވެއްޔަށްވެއްެޖއްޔާ. )މަރުވެ ކުދިކުިދވެ ވެއްޔަށް ވެއްޖެއްޔާ(        =   އަހުރެމެން ފަެހ

 ؟އައުހެއްދެވުމަކުްނ ެހއްދެވޭނެހެްއޔެވެ     =  .ީއެމީހުން އެއ     =  ربّއެމީހުންެގ 

 އަށް ކާފަރުީވ މީހުންނެވެ.     = ީއަދި އެމީހުްނނަކ            =  އެމީހުްނެގ

 ކަނދުރާތަކުގަިއ ކަސްތަޅު އެޅޭނެ މީހުންނެވެ.     =   .ީއަދި އެމީހުން އެއ     =  

  ނަރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ.       =  .ެއެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނަގއެވ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުގައި ގާތްގާތްކޮށް ެއއްބައި އަނެްއބަޔާ ޖެހިޖެހިގެންވާ ަބއިބައިވެެއވެ. )ެއީއ  (4) އަދި މިބޮޑު ބިންގަ
ނޑުމެންވެސް މިކިާޔ  ތައް އެބަީހ ކޮންޓިނެންޓްަތއް ކަމުަގއިވެދާނެެއވެ. ނުވަަތ ބިމުެގ ފަށަލަފަށަަލ  َقارَّةއަޅުގަ

ުކރެއެވެ.( އަިދ އެަކލާނެގ އެބިމުގަިއ މޭބިސްކަުދރުެގ  دليلކަމުގައިވެދާނެއެވެ. އަިދ މިުހރިހާގޮެތއްވެްސ އެއިްނ 

ނޑުީލ  ނޑު ނުވަތަ އެއަށްވުެރގިނަކުިރގަ ނޑާއި ލެއްވިެއވެ. އަދި އެއްުބޑުން ދެކުރިގަ ނޑުބިމާއި ދަ ބަގީޗާތަކާއި ދަ
އިން އަހުރެްނވެްސ  اقـُبَގެ  المنّورة المدينةކަދުރު ރުކާއި އަދި އެނޫްނ ކަދުުރ ރުްއވެސް އެކަލާނެގ ެލްއވިއެވެ. )ެއއީ 

ވެަފއިވަީނ އެދެއެތީެގ  خاصّދެކެފައިވާ ތަެކއްޗެވެ. އަިދ ކަދުާރ މޭބިސްކަދުުރ ިމއާޔަތުގަިއ ވަކިްނ 

 (أعلم والّلهފައިދާބޮޑުކަމުންކަމުގައި ފެނެއެވެ. 

ދެންފަހެ މިހުރިހާ ާބވަތެއްގެ ގަސްގަާހގެއްސަށް ފެންދެވެީނ ހަމަ އެއްފެނަކުންނެވެ. އެއީ ވާރޭފެނެވެ. 

މަތިން ފައިބާފެނެވެ. އަިދ އެހެންނަމަވެްސ ކައިޮބއިހެދުމުެގ ގޮތުން ޭއގެ އެކަތީެގ މަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 
ށް ިހތިކޮށް...... ދެން މިހެންގޮްސ ތަފާތު ރަހަތަކުަގިއ އަނެކަތި މާތްކުެރއްވީމެވެ. ފޮނިކޮށް، ހުތްކޮށް، ކުޅިކޮ

 دليلކުާރ  دليلތެިރކަމާއި ެއއްކައުވަންަތކަމުގެ ަމއްޗަްށ  قدرةެގ  الّلهހެއްދެވީމެވެ. ހަމަކަށަަވރުން މިކަންކަުމގަިއ 

 ކުރާ ބަޔަކަެށވެ.  حاصل عبرة އަދި ތައްވާކަންކަށަަވރެވެ. އެކަމަުކ އެީއ ބުއްދީެގ ބޭނުންކޮށް ވިްސނާ

 ެއިންސާނުންގެވެްސހުރީ ހަަމގަސްގަާހގެހީގެ މިާސލެވެ. އެންމެންވެސް ކައިބޮިއހަދަނީ ހަމަބިުމެގ  !ދަންނައެވ
އެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނުބަިއަގިއ  الّسالم عليه آدمތަކެތީންނެވެ. ބޮނީ ހަމަ ެއއްފެނެކެވެ. ބައްަޕއަކީ ހަމަ 

 ނުކުރީއެވެ.  قبولކުީރ ވަކިަބއެކެވެ. އަނެއްބަަޔކު  قبولން އެތެދުމަގު ތަފާތެވެ. ތެދުމަގު ބާވަިއލެއްވުމު

 عجائبންގެމީހުން ކަޭލގެފާނު ދޮގުކުރާީތ ކަޭލގެފާނު  مشركއެ  !އެވެ الّله رسولއޭ  (5)

އަިދ ކަްނ  عجائبކަމެއްޫނނެވެ. ފަެހ އެމީހުްނެގ މިބަހުގަިއާވ  عجائبވެވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ އެއަީކ އަިދ ެއާހ 

މާބޮޑެވެ. އެމީހުްނ އެބުނަނީއެވެ. ]އަުހރެމެން ަމރުެވ ކުދިުކދިވެ ެވއްޔަށްވީމާެވސް ދެްނ ައލުންވެްސ ައހުރެެމްނ 
 قدرة[ ފަހެ އެފަަދ މީހުންނަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ؟ކުރެވޭެނހެއްޔެވެ  محشر ؟އައުހެއްދެވުމަކުްނ ހެއްެދވޭނެހެއްެޔވެ

ދުވަހުްނ  قيامةއަިދ އެީއ ކާަފރުކަންމަތީ ދެމިތިބިމީހުންނެވެ. އެފަދަ މީހުންނަީކ ުކރާމީހުންނެވެ.  إنكارތެރިކަމާމެދު 

އެމީހުންގެ ކަނދުރާތަުކގައި ނަަރކައިގެ ކަސްތަޅު އެޅެވޭނެީމހުންނެވެ. އަދި އެއީ ނަރަަކއިގެ ވަޒަންެވރިންނެވެ. 
 އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނގަެއވެ.
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މާނަ  ގެ الرعدسورة  

 

ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =   ޭައވަސްވުމަށް އެދެއެވެ. ( އަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ ކިަބއިން!އެވެ  الّله رسول)އ 

   =  /ިއާއި  ަހލާކު.  عقوبةނުބައ        =  ގެކުރިން.  عافيةރަނގަޅުގެ ުކރިން. ސަލާމަތާިއ

       =ްއިްސވެހިނަގއްޖެއެވެ.   އަދި ހަމަކަށަަވރުނ       = ްއެީމހުންގެުކރިނ    

 .( ؟ނުކުރަނީ ކީއްވެބާަވއެވެ حاصل عبرةތަްއ. )އެއިން  عقوبةއެފަދަ މިސާލުަތއް. ދޮގުެވރިންނާއި އެީމހުންގެ   =

     =  އެއީ. ربّއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ       =  ހަމަކަށަވަރުްނވެްސ

 .މީސްތަކުންގެ ފާފަފުއްެސވުމުގެެވރި ކަލާނގެެއވެ     =  .ްއެމީހުްނ އެމީހުްނ އަނިޔާެވރިވުމާެއކުވެސ (

   އުރެދުމާއި އެުކވެސް(     =  ެއެއީ.  ربّއަދި ހަމަކަށަވަުރން ކަލޭގެފާނުގ        

ނޑައެޅިގެން  = ގަދަވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ.   عقوبةކަ       =   އަިދ ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ

 ބުނެއެވެ.       =  އެަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްވާނެނަމަެއވެ. / ނުވަަތ ބާަވއިނުލެްއީވ

 .؟ކީއްވެހެްއޔެވެ       =  އެއް.  معجزةން  حضرةގެ  ربّއެކަލޭގެފާނުންެގ       = 

 ކަލޭގެފާނު ާވކަންކަށަވަީރ އިންޒާރުުކރައްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައެވެ.         =  ެقومއަދި ކޮންމ 

  އަކަށްވެސް ތެދުމަގުަދއްކަވާނެ ޭބކަލަކުެވއެވެ.   = ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.  الّله       

  =  .ްނޑުގައި( ެއއުފުލާއެްއޗެއ  ކޮންމެ އަންހެންއެްއޗެއް )ބަ        =  ިތަްއ  رحمއަދ

 މަދުކުރާ އެއްެޗއްވެސް.     =  .ިއަދި އިތުރުުކރާ އެއްޗަާކއ      =  ިއަދ

 އަިދ ކޮންމެކަެމއްވެެއވެ.  –ަގއި ކޮންމެއެއްެޗއް  حضرةއެކަލާނެގ    = .ްމިންވަރުުކރެިވގެނ    

   =   ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނެގއެވެ. غيبއެަކލާނގެީއ   =   އަދި ފައުޅުަގއި ފެންަނ

 ކަންތަކާއި.      =  ަހއިބަބޮޑުެވގެންވާ )ހުިރާހ ތަކެއްޗަްށވުރެ( މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނާވ

 ކަލާނގެއެވެ.     =  .ެކަލޭމެންގެތެރެއިްނ ހަމަހަަމވެގެންވެެއވެ. އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުްނ ހަމަހަމަެއވ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة  

 

ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

       =   .ޭބަްސ ސިްއރުުކރާމީހެކ      =    .ޭއަިދ އެބަސްގަަދއަށް ބުނާމީެހކ

         =  .ޭއަިދ ނިވަިއެވ ފޮރުިވގެންާވ ީމހެކ      = .ުނޑ  ރޭގަ    

 =  .ޭއަދި ދުވާލު ފާޅުވެގެްނވާމީހެކ 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އާއި ހަލާެކވެ. އަިދ  عقوبةގެކުީރގައި އެމީހުން ަކލޭގެފާނުގެ ައރިހުން އެދެނީ  عافيةއަދި ސަލާމަތާ  (6)

ބޭކަލުންނާިއ  رسولތައް އެމީހުންގެ ކުރިންވެްސ އިސްވެހިނަގއްޖެއެވެ. އިްސވެދިޔަ  مثالހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ 

މީެގކުރިްނ އިސްެވހިނގައްޖެެއވެ.  عذابއަިއ  އެބޭކަލުންެގ ބަސްދޮގުުކރި ދޮުގވެރިންނާިއ އަިދ އެމީހުްނނަށް

 . ؟ނުކުރަނީ ީކއްވެބާވަެއވެ حاصل عبرةއެވާހަކައިްނ މިމީހުން 

ކުރުމާިއ އަނިޔާުކރުމާ އެކުވެްސ އެމީުހްނ  شركެއއީ މީސްތަކުްނ  ربّއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ 

ދެއްވުްނ  عقوبةެއވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ވުމުން މީސްތަކުންނަށް ފާފަފުއްސެވުމުެގ ެވިރ ކަލާނގެ  توبة

 ގަދަފަދަވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. 

ެގ  ربّކަން ތެދުކަމުގެމައްޗަށް އެކަޭލގެފާނުގެ  نبىއަދި ކާފަރުީވ މީސްތަކުން ބުނެެއވެ. ]އެަކލޭގެފާނުގެ  (7)

 جواب[ އޭެގ ؟ބާަވއިނުލެްއވީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެއެްއ އެަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްވާނެނަމައެވެ. ުނވަތަ  معجزةން  حضرة

އަކަށްވެސް އެމީހުންނަްށ  قومުކރައްާވ ބޭކަލެކެވެ. އަދި ކޮންެމ  إنذارަކލޭގެފާނަކީ ހަމަ  –އެ އަްނގަވަނީ  الّلهގައި 

 އާއެވެ. نبىގެ  قومއެއްވެެއވެ. ތެދުމަގުދައްކާމީހަުކވެއެވެ. އެއީ ެއ  هادىތެދުމަގު ދައްކާނޭ 

ނޑުގަިއ އުފުާލ ދަރިއެްއގެ  (8) ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. ައިދ  الّلهތައް  خبرކޮންމެ އަންހެންއެްއޗެއް އޭގެ ބަ

ނޑުގައި އޮްތ ދަރިފުޅަްށ  ގެތެރެއިްނ މަދުވާަވރަކާިއ އަިދ  رَِحمُެގ ލެއިފޮނުވުމުެގ ނިސްބަތުން  حيضބަ

ކުން ބަލިެވއިނުމުގެ ދުވަްސ މަދުެވ އިތުުރވެއެވެ. އިތުރުވާަވރެއްެވސް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. އޭެގ ނިްސބަތަ

 ގަިއ މިންވަރު ކުރެިވގެންވެެއވެ. އެާޔ ތަފާތުނުވާނެއެވެ.  حضرةއަދި ކޮންމެ ެއއްޗެްއ އަދި ކޮންމެކަެމއް އެަކލާނެގ 

ވެ ޮފރުވި ވަންހަނާެވގެންވާ ކަންތަާކއި ފައުޅުގައި ފެންނަން ހުންނަ ކަންތައްވެްސ  غيبއެކަލާނގެީއ  (9)

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ނުހަނު ހައިބަބޮޑުވެގެްނވާ އަިދ ުހރިހާ ަތކެއްަޗށްވުރެ މަތިެވރިެވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. 

ނުޑ  (11) އަދި ަކލޭމެންގެތެެރއިން ިސއްރުްނ ބަސްބުނާމީހެޭކ އަދި އަޑުބާުރކޮށް ބުނާމީެހޭކ އަިދ ޭރގަ

އަދި ދުވާލު ފާޅުގައި ބަސްބުނާމީހެކޭ އެކަލާނގެައްށ ނިވައިވެގެން ޮއވެގެން އަނިދރީގައި އޮވެގެން ބަސްބުނާމީހެޭކ 
 ހަމަހަމައެވެ. ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ އައްަސވާވޮޑިގަތުން ހަމަހަމައެވެ.
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މާނަ  ގެ الرعدسورة  

 

ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ްްނ ވެެއވެ. އެީއ އޭާނ ެބލެހެއްޓުމަށް ވަޑައިގަންނަާވ މަލާިއކަތް ބޭަކލުންނެވެ. ُمَعقَِّبةއޭނާޔަށ 

        = ައިއޭނާގެ ކުރިމަތީގ    =  ިއޭނާގެ ފުރަަގހުގައި. އަދ     =   ްއެބޭކަލުނ

 އޭނާ ރަްއކާތެރިުކރައްަވއެވެ.     =  ގެ އަުމރަށް.  الّله       =   ްالّلهހަމަކަަށވަރުނ 

 ބަދަލުނުކުރަްއވައެވެ.    = ެއއް( نعمةއެއްގަިއވާއެްއޗެއް. )އޮްތ  قوم      =   އެމީުހްނ

 ބަދަލުކޮށްފުމަށްދާންދެން.     =  ެصالحعملކިޔަމަންތެރިކަމާއި  –ތަކުގައިވާެއއްޗެއް  نفسއެމީހުންގ . 

      =  ިއިރާދަުކރައްވައިިފއްޔާ.  الّلهއަދ     =  ، ްބަޔަކާމެދު ނުަބއެއް ، ހަލާެކއ

   އެއް.  عذابނުވަތަ    =  އެކަމެއް ނުަވތަ އެއެއްެޗއް އަނުބރާ ރައްދުވުމެއްުނވެއެވެ. ނުޖެިހ

 ނުދާނެއެވެ.         =  .ެއަދި ެއކަލާނެގ ފިޔަވައި އެމީހުންނަކަްށ ނުވެއެވ     =  

 އެއްވެްސ ސަަހރޯވެިރއެއް.        .ެހަމައެަކާލނގެއެވ      =  ަކލޭމެނަްށ

  ވިދުވަރުދައްަކވަނީ.      =  .ިބިރުވެރިވާ އަދި ދަހިވެތިވާ އެްއޗެއްެގގޮތުގައ     =  ިއަދ

 އެކަލާނެގ އުފައްދަަވއެވެ.      = .ްބަރު ވިލާތައް. ފެނުްނ ބަރުވެަފއިވާ ވިލާތައ  

     =  ގަިއ  حديثއެއީ މަާލއިކަތްބޭކަެލއްކަމަށް  َرْعدُކިަޔއެވެ. ) تسبيحއެބަހީ: ުގގުިރ  َرْعدُއަިދ

 އައިސްފައިވެެއވެ. އަިދ އެީއ ގަަދ ވަެއއްކަމުގަިއވެސްވެެއވެ.(   =  ްުކރުމާ ެއކު.  حمدއެކަލާނގެއަށ

 ވިދާޅުވެއެވެ. ثناءމާތްކޮށްހިތާ        =  ިބޭކަލުން އެަކލާނގެއަށް ިބރުފުޅުްނ  مالئكةއަދ

 ވިދާޅުވެއެވެ. تسبيح     = ެއަދި އެކަލާނގެހޮނު އަލިފާން ފޮުނއްވައެވ.      = 

  ދެން އެަކލާނެގ ެއ އަލިފާްނ ދިމާކުަރއްވަެއވެ. / އެައލިފާން ޖެެހއެވެ.     =  އެަކލާނެގ

 އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް.         =   ްحالކުރާ  جدلއާ މެދު  الّلهއެމީހުނ  .   

       =   حالދެއްވުމާއި ިހއްެޕވުން ގަދަެވގެންވާ ަކލާނގެކަުމގައިާވ  عقوبةއެަކލާނގެީއ  
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އެަކލާނެގ އަޅާ ރައްކާތެިރކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ެއއްބޭކަލަުކ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ  (11)

ވަޑައިގަންނަވާިއރަށް އެާޔ ވިދިގެްނ އޭނާ ރައްކާތެިރކުުރމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަނެއް ބޭަކލަކު އޭނާގާަތްށ 
ނޑު ެއއަާޅ  خاصّ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަްށ ތަރުތީބުެވގެންާވ މަލާއިކަތްބޭަކލުން ެއކަލާނގެއަށް  ވެގެްނވެއެވެ. ރޭގަ

ބަލަހައްޓަާވ ބޭަކލުން އެނުބރިވަޑައިގަންަނވާއިރަްށ އެއަާޅ ދުވާުލ ބަަލހައްޓަާވ ބޭކަލުްނ ވަޑަިއގަންނަވައެެވ. 
 ގެ އަމުރުފުޅަށް އެަކލާނެގ އަޅާ ަރއްކާތެރިުކރައްާވ ބަލަަހއްޓަވަެއވެ.  الّلهމިބޭބޭކަލުން 

ތަކުގައިާވ  نفسއެއް އެބައެްއގެ  رحمةއެއް ައދި  نعمةދެއްވާފަިއވާ  الّلهއަދި އެއްވެްސ ބަޔަކަށް 
عملކިޔަމަންތެރިކަމާިއ  َغيَّرތައް  صالح  رحمةއާިއ  نعمةެގ  الّلهތައް ބަދަުލ ނުުކރާނަމަ  نفسކޮްށ އެމީހުންެގ  تـَ

عذابއަކަށް  قومއެކަލާނެގ ބަދަުލ ނުުކރައްަވއެވެ. އަިދ ެއއްވެްސ  تعالى ްއ ނުވަަތ ހަލާެކްއ އެ الّله
އެއް އަިދ އެ ހަލާެކއް އަޔަނުީދ  عذابމެްއ ނުވެއެވެ. އެ ވުއިރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ ދެން އެކަން އަނުބރާ ރައްދު

ހިފަހައްޓަިއލެވޭނެ ެއކަކުވެްސ ނުވެއެވެ. ެއއްވެސް ާބރެްއ ނުވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އެްއެވްސ 
ންނަކަށް ނުވެެއވެ. )އަދި އެފަދަނުރައްކަެލއް ެއކަލާނެގ އިރާދަުކރަްއވައި ފިްއާޔ  ސަހަރޯެވރިއެްއ ވާިގވެރިެއއް އެީމހު

ދެން ސުނާމީ އަންނަކަން އިޝާރާތްވާ މީޓަެރއްގެ މެޝިެނއްގެ އެްއވެސް ފައިދާއެއް ނުުކރާނެއެވެ. އެަކލާނެގ 
 (ދެން އޭރުްނ ރާޑަަރކަށް މެޝިނަކަށް ަނގަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ. مصيبةފޮނުއްވާ ެއ 

އެބަހީ: ދަުތރުވެރިްނ ބިުރވެިތާވ  –އަދި ބިުރވެތިވެޭވ އެްއޗެއްގެގޮތުންާނއި ދަިހވެތިވެޭވ އެްއޗެއްެގގޮތުން  (12)
ވެތިބޭމީހުން ާވރެއަށް ަދހިވެތިާވ އެއްެޗއްޮގތުން ވިދުވަުރލެއްީވ ހަމަ ެއކަލާނެގއެވެ. އަދި ފެުންނ  قائمއަދި ރަށުަގއި 

 ކުުރވައެވެ.  حركاةބަރުވެގެންާވ ިވލާތައް އެކަލާނެގ އުފައްަދވާ 

ލުންެވްސ ދަންނަވައެވެ. އަދި ަމލާއިކަތްބޭކަ  حمدثناءވިދާޅުެވ އެަކލާނގެއަްށ  تسبيحއަށް  الّلهއަދި ގުުގރި  (13)
ދަންނަވަެއވެ. އަދި އެަކލާނގެ ހޮުނ އަލިފާން ފޮުނއްވައެވެ. ދެްނ  حمدثناءވިދާޅުވެ  تسبيحއެކަލާނގެއަްށ ބިރުފުޅުން 

އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެައލިފާން ދިމާުކރައްވަެއވެ. އެފަދަ ކަންތަްއ ހިްނގަވާިއރުވެްސ މީސްތަކުންުކެރ 
ދެއްވުާމިއ  عقوبةތެރިކަމަށް އިންކާރުުކރަނީއެވެ. އެަކލާނގެީއ  قدرةކޮށް އެަކލާނގެ  جدلދު އާ މެ الّلهބައެއްމީހުން 

 ަގއެވެ.  حالހިއްޕެވުން ގަދަވެގެންާވ ަކލާނގެކަމުގަިއވާ 

 ެވިދާޅުވާ ކަމަެށވެ. އަިދ  تسبيحމިއީ ދިެވހިން ިކޔާ ުގގުިރއެވެ. އާޔަުތގަިއ މިވަނީ ގުުގރި  الرَّْعدُ !ދަންނައެވ
ކޮްށ  عامّއެްއ ހިނގާފައިވެެއވެ.  إختالفެވރިންގެމެދުގަިއ  علم تفسيرވެްސ ުކރައްާވކަމަށެވެ. މިހެންެވ  حمدއަށް  الّله

ކުރައްވާފައިވާ މަާލއިކަތާކަމަށެވެ. އެއަޑަކީ އެކަޭލގެފާނުްނެގ  حوالން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ވިލާެގ ކަންތަކާއި  مفّسرގިނަ 
ފުޅަްށ  إذنެގ  الّلهކީ އެކަޭލގެފާނުންެގ އަނަގފުޅުން ނެރުއްާވ ައލިފާނެއްކަމަށެވެ. އަޑުފުޅުކަމަށެވެ. އަދި ެއ ައލިފާނަ

 މިކަންކަމަކީ ހިނގުްނ ދުރުކަމެއްނޫނެވެ.

ނޑާ ގާްތކޮްށ  َرْعدُއަދި އަނެއްަބއި ބޭަކލުްނ ވިދާޅުވަނީ   ނޑު އަނެއްިވލާގަ މިކިާޔ އެްއޗަީކ އެްއވިލާގަ
ެގ އިޒުނަފުޅަށް ވުްނ  الّلهއަޑު އަންނަނީކަަމށެވެ. މިއީވެްސ ހަަމ ފިއްތާލާ ވަޔެކެވެ. ދެން ފިތޭަވގުތު އެ 

 = تفسيرقرطبى=  والّلهأعلمبالّصوابދުރުކަމެއްނޫނެވެ. 
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ްވެގެންެވއެވެ. خاصّއެކަލާނގެއަށ       = حّقدعاء  .    =   دعاءއަިދ 

 ކުރާ މީސްތަކުން.      = .ްއެަކލާނގެ ނޫްނ ފަރާތްތަކަށ        = دعاء 

 އިޖާބަނުދޭނެއެވެ.  –ކުރާމީހުންނަށް އެަތކެތި   = .ްއެއްވެްސކަމަކުން އެްއވެސްގޮތަކުނ      

  =  .ީއޭނާެގ ދެއަތްިތލަ ފަތުަރއިގެންވާމީަހކުފަދައިންމެނުވ       =   .ްފެނަށ      =  

 އޭނާ އޭނާެގ އަނގަޔަްށ ފެންފޯރުުކރަން.         =  އަދި އޭނާ އެފެްނ ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ މީހަކުކަމުަގިއ

 ނުވެއެވެ.        =   ެނުވެއެވެ.  دعاءއަދި ކާަފުރންގ       =  

   މަގުފުރެދުމެއްކަމުގަިއ މެނުވީ.    =  އަެށވެ. އެަބހީ: ކިޔަމަންތެިރވުްނ  الّلهކުރަީނ  سجدةއަިދ

 އަށެވެ.  الّلهވާޖިބުވެގެންވަނީ           =  .ުއުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާ ބަޔަކ    

   =  .ްުރހި ކިޔަމަންތެިރވެގެންނާިއ އަދި ނުުރހި ނުކިަޔމަންތެރިވެގެންވެސ   =  އަދި އެމީހުްނެގ

 ުކރަނީއެވެ.(  سجدةހިޔަނިވެސް. )ިމއީ ބިުމގަިއ ހިނގާބިނގާެވ އުޭޅ އިންސާނާެގ ހިޔަްނޏެވެ. އެހިޔަިނވެްސ ެއ 

      )   =  .ުހެނދުނާއި ހަވީރ   =  ޭ( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ رسولالّله)އ! 

          =  އެތަންތަްނ ހައްަދވާ ަބލަަހއްޓަވަީނ  ؟އަކީ ކާކުހެްއޔެވެ. ربّއުޑުތަކާިއ ބިމުެގ

 ކާކުހެއްެޔވެ؟     =  ެެއވެ. الّلهެއއީ  !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ    =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 

   =  ާ؟ކުރީހެްއޔެވެ إختيارކަލޭމެން ހިފ .         =  އެކަލާނގެ ފިޔަވަިއ

  ސަހަރޯެވރިންތަކެއް.      =  ަތަކަށް މިްލކުވެގެްނ ނުވެއެެވ.  نفسއެތަކެތީގެ އަމިްއލ

     =  އެްއ އަދި ގެއްުލމެއްވިޔަސް.  منفعެއއްވެްސ   =  ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!      

     =  .ެ؟ހަމަހަމަ ވާނޭހެއްެޔވ         = .ްކަނުމީހާޔާއި ފެންނަމީހާާއ ދެމީހުނ  

       =  ެ؟ުނވަތަ ހަމަހަމަވާނޭެހއްޔެވ .      = .ްއަނދިރިޔާިއ އަލިކަނ       

       =   ް؟ންތަކެއްލީހެއްޔެވެ. شريكއަށް  الّلهުނވަތަ އެީމހުނ     =   އެތަކެތި )ެއ

 ންތައް( ތަކެތި ހެއްދެީވހެއްެޔވެ؟  شريك   =  .ަެއކަލާނގެ ެހއްދެވިތަކެްއޗާ އެއްފަދ      

                                              

                            )      
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   =   ި؟ތައް އޮޅުނީހެއްޔެވެ خلقދެން އެމީހުންނަށް ދެފަރާތުންހެއްދެވ    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ! 

      =   ައެވެ. الّلهުހރިހާތަކެިތ ހައްަދވާ ަކލަކީ ަހމ     =   .ީއަިދ އެަކލާނގެއ 

        =  ްވެގެންާވ ގަދަފަދަވަންަތ  حقّދެވަނަެއއްނުާވ އެއްަކއުވަންަތ  އަދި އަޅުކަްނ އެަފރާތަށ

  ކަލާނގެއެވެ.
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ންެގ މީުހްނ  مشركުކރައްވާީނވެސް ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ. އަިދ  إجابةއަެށވެ.  الّلهވެގެންވަީނ  حقّކުރުްނ  دعاء (14)

ކޮށް  ޮގވާ  އެހަދާމީހުންނަްށ އިޖާަބ ނުކުރާނެެއވެ.  دعاءންތައް(  شريكއެކަލާނގެފިަޔވަިއ އެޮގާވ ފަރާތްތަްއ )ެއ 

އެއްވެސްގޮތަކުން އަޅައިވެސް ނުލާނެެއވެ. އެތަކެއްޗަށް އެއްެވސް އެއްޗެއް މިްލކުވެގެން ނުެވއެވެ. އެފަދަ ތަކެއްޗަްށ 

އަނގައިން ފެނަްށ ކުރާީމހާގެ މިާސލަީކ ތިމާގެ ެދއަތްތިަލ ހުޅުވަިއގެން ފެންއެއްޗަކަްށ އަްތލައިގެްނ އޮެވ  دعاءގޮވާ 

ގޮވާމީހާެގ މިސާލެވެ. ެއހެން ޮއވެ ކިތައްެމވަރަކަށް ހަޅޭލިަޔސް އޭނާގެ އަނގަޔަށް ފެން ނުޯފރާނެއެވެ. ކާަފރުްނ 

ކުާރ ކުުރންވެސް ހަަމއެފަދައެވެ. ެއއީ ހަމަ ގެއްލުާމއި ހަލާެކވެ.  دعاءބުދަށާއި ދެންވެްސ އެބާވަުތގެ ތަެކއްޗަްށ ގޮާވ 

 މަގުފުރެދުމެކެވެ. 

އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާބަޔަކު ުރހި ކިޔަމަންތެިރވެގެންެވސް އަދި ނުރުހި ނުކިޔަމަންތެިރވެގެންވެސް،  (15)

އަށެވެ. އަިދ ހެނދުނާއި ހަވީރު، އެމީހުންެގ ހިޔަނިތަްއވެްސ  الّلهކިޔަމަންތެރިވުން ވާޖިބުވެގެންވަީނ ހަމަ 

 . ކުެރއެވެ. ކިޔަމަންެވގެންވެެއވެ سجدةއެކަލާނގެއަްށ 

الّلهއޭ  (16) އެތަންތަްނ  ؟[އަކީ ކާުކހެއްޔެވެ ربّ]އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ  !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ رسول

އެވެ.[  الّله]ެއއީ  !ގައި ވިދާޅުވާށެވެ جواب[ ކަޭލގެފާނު އޭގެ ؟ބަލަހައްޓަާވ އެތާނގެ ވެރިޔަީކ ކާކުެހއްޔެވެ 

. އެތަކެއްޗަްށ ؟ކުރީެހއްޔެވެ  إختيار]ަކލޭމެން ފަހެ އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ސަހަރޯެވރިންތަކެއް  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

ެގއްލުމެްއ މިލްުކވެގެްނ ނުވެެއވެ.[ ކަޭލގެފާުނ  އަދި ތަކަށްވެްސ ެއއްވެްސ މަންފާއެއް  نفسއެތަކެތީގެ އަމިއްަލ 

. ނުވަަތ އަނިދރިޔާިއ އައްާޔ ؟ހެއްޔެވެ ]ލޮލަްށ ނުފެންނަމީހާއާިއ ފެންނަމީާހ ަހމަހަމަވާނެ !ވިދާޅުވާށެވެ

ންނާއި ކާފަުރްނ  مؤمن. މިތަކެިތ އެްއވަުރ ނުވާނެެއވެ. ހަމަަހމަނުވާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިްނ ؟އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ

ންތަކެއްވާކަމުަގިއ  شريكއަށް  الّلهންގެމީހުން  مشرك. ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ.[ އަިދ ެއ ؟ހަމަހަމަވާނޭހެްއޔެވެ

ތަކެިތ ަހއްދަވާަފދައިން ތަކެިތ ހައްަދވަިއ ދެފަރާތުްނ ހެއްދެވިަތކެިތ  الّلهންތައްވެްސ  شريكނިންމައި ދެން އެ 

]ެއްއގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނޫނެވެ. ުހރިާހ އެްއޗެްއ ަހއްދަާވ  !އެމީހުންނަށް އޮޅުނީެހއްޔެވެ؟ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
ވެގެންނުާވ  حقން ވެވުވެ. އެކަލާނގެއީ އެްއކައުވަންތަ އަިދ އެފަރާތަށްމެނުވީ އަޅުކަން އެ الّلهކަލަކީ ހަމަ 

 ގަދަފަދަވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.[
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = .ެއުޑުން އެކަލާނެގ ފެްނ ބާަވއިލެއްިވއެވެ. / ެވއްސެވިެއވ          =  

 ދެންފަހެ ވާދީތަކަްށ ފެން ދެމިގެން ހިނގައްޖެެއވެ.      =  ،ްއޭެގ މިންވަރަްއ ބޮޑު ވާީދއަކަށް އޭެގ މިނަށ

 ކުޑަ ވާދީއަކަށް ޭއގެ މިނަށް.       =   ެގެމައްޗަށް އުފުިލއްޖެއެވެ.  َسْيلُއަދި އ

ނޑުގެމައްޗަށް އަރައްެޖއެވެ.   ފެންގަ       = .ްނޑެއ ނޑެއް. ގަުރގަ  މައްޗަށް އަރާފަިއވާ ފޮނުގަ  

          =  ( ާގެތެޭރގައިވެްސ ވެެއވެ  َمْعَدنއަިދ އަލިފާނުަގއި އެީމހުން ހޫނުކޮށް ިވރުވ ) 

       =  .ްގަހަނާ ހެދުމަށް އެދިގެނ       =   ނުވަތަ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި. )ހެދުމަްށ

 އެދިގެން(     =   ުނޑ ނޑު.  –އެފަދަ ފޮނުގަ  މައްޗަށް އަރާ ދަގުިއގަ    = .ްއެފަދައިނ  

         =  ّގެ މިސާލުޖައްސަވައެވެ.  باطلއާއި  الّلهتعالىحق       =   ފަެހ

ނޑު  ނޑު( ދަންނައެވެ –ފޮނުގަ  !)އެމައްޗަށް ައރާ ަގރުގަ       =  ބޭކާރުވެ ވަަޔްށ

 އަރައިގެންެނވެ.         =  ުނޑ  ،އަިދ މީްސތަކުންނަށް މަންފާކުރާބައި. )ވާދީގައިނަަމ ފެންގަ

  ނަމަ ިވރިގެން އަޑީގައި ޖަމާވެަފއިވާބައި( معدنވިރިކެކޭ       =  އެއެތި )ވާދީގެ( ބިމުަގިއ

 ކަންވާރެއްނަަމ އޭެގ އަޑީަގިއ ސާބިތުވެުހރެއެވެ.      =  .ްއެފަދައިނ      = ޖައްަސވައެވެ.الّله 

     =    ތައް. مثال    =  ައިޖާބަދިްނ    މަށް( )އީމާންކަމާއި ިކޔަމަންތެރިކ

 އަށް.  رّبއެމީހުްނގެ  =    މީހުނަށްވެއެވެ.      =  .ެުސވަރުގ        

 އަދި)އީމާންކަމާިއ ކިޔަމަންތެިރކަމަށް(  އިޖާބަނުދިން މީުހން.   =  = .ްއެކަލާނގެއަށ     = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަށްވީނަަމވެސް.           = .ްބިމުަގއިާވ ުހރިހާެއއްޗެއ    

  އަދި އެާޔއެކު ެއހާއެއްޗެތި. =       =   ްދިނީެހވެ. فديةހަަމަކށަވަރުން އޭނާ އެއިނ         

 އެމީހުންނަށްހުރީ.      =   معافހިސާބުގެ ުނބައިކަމެވެ. އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ފާފައެްއ

  ނުކުރެވޭނެއެވެ.        =  ( ީއަދި އެީމހުންގެ ޖާގަޔަކ  ދުވަހުން( ނަރަކަެއވެ.قيامة   

      = .ެއަދި އެއީ ނުބައިވެގެންވާ ތަންމަްއޗެކެވ     =   .ާއަޅެފަހެ ދަންނަމީހ   
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

     =   .ިހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްޭވ ތަކެތ      =   ެެގ  ربّކަޭލގެފާނުންގ

 ކަން.  حقّއެއީ ހަމަ  =   ން.  حضرة      =  އަނދިރިީމހާފަދަހެއްޔެވެ؟ )އޭނާގެމަްއޗަްށ

  މީހާފަދަހެއްޔެވެ؟( جاهلއެއްވެްސހެޔޮއެއްެޗއް ނޭނގޭ  –ވެގެންވީ ކަންަތއްވެްސ އޭނާޔަްށ ނޭނޭގ  فرض   

   =  ލިބިގަންނަކަން ކަަށވަރީ.   وعظنصيحة       =   .ެބުއްދިެވރިންނެވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
تعالى (17) އުޑުްނ ފެންވެއްަސވައެވެ. އެފެްނ ވާދީތަކަްށ އެިޅ ެއ ވާދީެއއްެގ ުހިރ ބޮޑުކުޑަމިނަކަށް ފެްނ  الّله

ނޑެއް އުފެދި ފެނުގެމަްއޗަްށ  ނޑުގެ ަމއްޗަްށ އެތާހުންަނ ހަިޑ ަބއެއްތަކެއްާޗއިއެުކ ފޮނުގަ ޖަމާވެއެވެ. ދެްނ އެފެންގަ
 އަރައެވެ. 

ގެމައްޗަްށ  َمْعَدنތަކެިތ ހެދުަމށް އަލިފާނުްނ ިވރުާވ އެކިާބވަތުެގ އަދި ަގހަނާހެދުމަށް ުނވަތަ ހިފާގެންގުޭޅ ބައެއް
الّلهتعالىއެކަންވާުރގެ މަތީބަޔަްށ އެއިްނ އުފެދޭ ވިޔާނުދާ ަދގުޔާިއ ބޭުނން ނުކުރެޭވ ސާމާނުތަްއ ައރައިޖަމާވެއެވެ. 

ނޑު ބޭުންނ  ގެ މިާސލުޖައްސަވަީނ އެފަދައިންނެވެ. ދެންފަހެ، ވާދީގެަމއްޗަށް  بَاطلއާއި  حقّ އެައރާފައިާވ ފޮނުގަ
ވިުރވި ކަންވާުރގެމައްޗަށް ައރާފައިވާ އޭގެ ހަޑި އަިދ  َمْعَدنނުކުރެވި ވަޔަްށއަރަިއގެން ހިނަގއިދެއެވެ. އަދި 

 ރަނގަޅު ފެނާއި  ނަމަބޭކާރުބައި ދަގުއިފަދަ ަތކެތި އުކަިއލެވިދެެއވެ. ދެން މީސްތަކުންނަށް އެފައިދާކުރާބައި ވާދީގެ
ވިރިފަިއވާ  ނަމަ ކަންާވރުގައި އަދި تعالىވެ ުހރެެއވެ.  ثابت َمْعَدن މިސާލުަތއް ޖައްަސވަނީ އެފަަދއިންނެވެ.  الّله

 ކުރާށެވެ.  حاصل عبرةމީސްތަކުން އެއަށް ވިސްނާ ެއއިން 
ނޑުމަތީ އޮްތ ފޮ باطلގެ ުފރިހަަމ މިސާލެެކވެ.  باطلއާިއ  حقّމިއީ  ނުޑ އަީކ ުކޑަވަގުތުކޮޅަކުއޮތަސް ފެްނގަ ނުގަ

ނޑު ވަޔަށް އަރަިއގެްނ ދިޔަގޮތަްށ އަަރއިގެން ދާޭނ އެްއޗެކެވެ.  ެއީއ  حقّއޮތްގޮތަށް ިއރުކޮޅަކުއޮތަްސ އެފޮނުގަ
ނޑުފަދައިްނ  މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރާނޭ އެއްޗެެކވެ. އޭތި ވަޔަށް ބުރައިގެން ނުދާނެެއވެ. ވާދީެގ ފެންގަ

 ސާބިތުވެއޮންނާނެއެވެ. 
ގެ މިސާލެވެ. އެބަިއ އުކަިއލެވޭނީެއވެ.  باطلވިރުިވ ކަންާވރުގެމައްޗަްށ އެިރ ބޭކާރުަބއި އެއީ  معدنހަމައެފަދައިން 

  والّلهأعلمގެ މިާސލެވެ.  حقّއޭގެފައިދާކުރާަބއި ކަންާވރުެގ އަޑީގަިއ ސާބިތުވެހުންނާނެެއވެ. އެއީ 
އަްށ  ربّވެ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ގޮވާލެވުމުން އެަބޔަކު އެބަޔަުކގެ  تبعއާއި  رسولއަށް އީމާންވެ އަދި  الّله (18)

އެވެ. އަިދ  نعمةދުވަހުން ސުވަުރގެއެވެ. ބޮޑުވެގެންާވ  قيامةވީމީހުންނަްށ ުހީރ  تبعއާިއ  رسولއިޖާބަދީ ކިޔަމަންެތރިެވ 
ްނ  عذابދުވަހުން އެމީހުންނަށް އެުހރި  قيامة !ނުވި މީހުން ދަންނައެވެ تبعއާއި  رسولއަށް އީމާންނުވެ  الّله

ސަލާމަތްވުމަށް އެީމހުންނަށް ދުނިޔެާއއި އެތާ ވާހާތަކެްއޗާިއ އަދި އެފަަދ އިތުުރ ެއހާތަކެތި އޮތްނަމަވެސް އެތަކެިތ 
 އެއްގެގޮތުގައި ދީ ަސލާމަތްވޭތޯ ބެީލހެވެ. )ނަމަވެސް ެއީއ ދެން ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ.( އެމީހުންނަށް ހުރީ ހިސާބު  فدية

ލިބުމެވެ.  عذابނުެވ ުހރިާހ ފާފައަކަްށ  عفوބެއްލެވުމުެގ އެންމެނުބަިއ ގޮެތވެ. ެއީއ އެއްެވސް ތަްނކޮޅެއް 
 ދުވަހުން ަނރަކައެވެ. އެއީ ުނބައި ތަންމައްޗެކެވެ.  قيامةއެމީހުންގޮސް ތިބޭނެތަނަީކ 

ކަްނ  حقّްއވޭތަކެިތ އެީއ ން ބާަވއިލެ حضرةެގ  ربّހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނަްށ ކަޭލގެފާނުންެގ  (19)
ވެގެންވާ ކަންތައްވެްސ އޭނާޔަށް ނޭނޭގ އެްއެވްސ  فرضދަންނަމީހާއާއި ކަނުމީާހއާއި އެބަހީ: ތިމާގެަމއްޗަށް 

. އެދެމީހުްނ އެއްަވރުވާނެެހއްޔެ؟ަެ. ނުވާނެަކްނ ؟މީހާއަިއ ދެމީހުްނ ެއއްފަދަހެއްެޔވެ جاهلހެޔޮއެއްެޗްއ ނޭނޭގ 
 ލިބިގަންނާނީ ބުއްދިވެރިންނެވެ. عبرةއާއި  وعظنصيحةކަށަވަރެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ 
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =   ފުއްދާމީހުންނެވެ.  –އެބަހީ: ބުއްދިެވރިންަނކީ  –އެމީހުންނަީކ     = ެގ  الّله

  ފުޅުތައް.   أمرގެ  الّله - َوِصيَّةގެ  الّله - وعد    =   .ެއަދި އެމީހުންނަީކ އުަވއިނުލާ ީމހުންނެވ 

    =  ާوعدވެފައިވ .      =  ( .ެرَِحمُއަދި އެީއ ގުޅާމީހުންނެވ  ).ެގުޅާމީހުންނެވ 

      =   ުުކރައްވާފަިއާވ ކަންތަކެވެ.   الّلهأمر –ެއކަންގުޅުވުމާމެދު  –އެކަމާމެދ     = 

 އެވެ.(  رَِحمُއެކަން ގުޅުވުމަށް. )އެއީ       =  އަްށ  ربّއަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންެގ

 ބިރުވެތިވާމީހުންނެވެ.     =  .ާއަދި އެީމހުން ބިުރވެިތވ        =  ހިސާބުުކރެއްވުުމެގ

  ުކރެްއވުމާމެދު(  َجَدل)ހިސާބުުކރަްއވާ ަވގުތު  –ނުބައިކަމާމެދު     =  އަިދ އެީއ

 ކެތްތެރިވާމީހުންނެވެ.         =   ެއެދިގެން. ހިވޮޑިގަތުންފުޅު އެދިގެން ރު  وجهގެ  ربّއެމީހުްނގ 

      =    ުކުރި  قائمއަިދ އެީމހުން ނަމާދ    =  ިއަދި އެމީހުން ހޭދަކުރ   

      =   .ްތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ެދްއވި ރިޒުގުނ    =  ސިްއރާިއ

 ފައުޅުގައިވެސް.      =   .ާއަދި އެމީހުން ދުރުކުރ         =  ހެޔޮކަންތަކުްނ

  ނުބައިކަންތައް.         =  .ީއެމީހުންނަށް ުހންނަހުށ     = އެމީހުްނެގ

  .ކިޔަމަންތެރިކަމުެގ ފަހުކޮޅުގަިއ ުސވަރުެގއެވެ      =  ވެތިޭބ ބަީގޗާތަކެވެ. ުސވަުރގެތަކެވެ.  قائمއެީއ

       =  .ެއެީމހުން އެތަންތަނަްށ ވަންނަުހއްޓެވ   =   ިވެގެންވާބަަޔކާއި  صلحއަދ– 

 އެބަހީ: އީމާންކަމާިއ ކިޔަމަންތެރިކަުމގެގޮތުން.      = .ްއެމީހުްނގެ ބަފައިންގެެތރެއިނ       

 އަދި އެމީހުންެގ އަނބީންގެެތރެއިންނާއި.  =    =  .ިއަދި އެމީހުންެގ ދަރިފަސްކޮޅުގެެތރެއިންނާއ 
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   =   .ްއަިދ މަލާިއކަތްބޭކަލުނ       =   .ެއެީމހުންގެގާތަްށ ވަޑައިގަންަނވާ ހުއްޓެވ 

       =   .ްުހރިާހ ދޮރަކުނ    =   އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެެއވެ.( ކަލޭމެްނގެމައްަޗްށ(

 ސަލާމަތްހުއްޓެވެ.       =   .ްަކލޭމެން ކެތްެތރިވީަކމުގެސަބަބުނ       =  ަފެހ

  އެމީހުންގެ ިކޔަމަންތެރިކަމުެގ ބަދަލުަގއި އެާޔ ވިދިގެްނ އެމީުހންނަށްވާ ސުވަުރގެ ރަނގަޅުވެގެންެވއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 عهدތަްއ ފުއްދާމީހުންނެެވ. އަދި ެއއްވެސްގޮަތކުން ެވވިފައިާވ  عهدެގ  الّلهމިބުނާ ބުއްދިވެރިންނަީކ  (21)

 ކަށަވަރެްއ އުަވއިނުލާ ީމހުންނެވެ. 

تعالىއަދި އެމީހުންނަކީ  (21) ނޑައިނުލައި ގުޅުވުމަށް  الّله ކުރައްވާފަިއވާ އެިތ  أمرއެމީހުނަށް އެ އެއްޗެްއ ކަ

 ِحَسابއަްށ ބިުރވެތިާވ އަދި  ربّގުޅުވާމީހުންނެވެ. އަިދ އެމީުހންނަކީ އެމީހުންެގ  َرِحمُގުޅުވާމީހުންނެވެ. އެބަހީ: 

 ކުެރވި އެކަުމގެ ނުބައިކަމާމެުދ ބިރުވެިތވާމީހުންނެވެ.  جدلބެއްލެވުމުގަިއ 

 ގެ ުރހިވޮޑިގަތުން އެިދގެްނ ކެތްތެރިީވ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ  ربّއަދި އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  (22)

ެގ  الّلهކުރާމީހުންނެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުަނށް ދެއްިވ ރިޒުގުްނ ސިްއރާއި ަފއުޅުގައިވެްސ  قائمނަމާދު 

މަގުގަިއ ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަީކ ހެޮޔކަންތަްއ ކުރުމުެގ ސަބަބުން ނުަބއިކަންތަްއ ދުރުުކރާމީހުންނެވެ. 
 ދުވަހުން ހުީރ ސުވަުރގެއެވެ.  قيامةކިޔަމަންތެރިވުާމ ގުޅިގެން އެީމހުންނަށް އެމީހުްނ  !އެމީހުން ދަންނައެވެ

ެވ  صلحވެ ތިބޭ ސުވަރުގެތަކަށް އެީމހުން ވަންނަހުއްެޓވެ. އަދި ީއމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިވުމުެގގޮތުން  قائم (23)

ހަމަޖެހިގެންވަންާޏ އެމީހުންެގ ބަފައިންނާއި އަނބިންނާއި އަިދ އެމީހުންގެ ަދރިންވެސް އެީމހުންނާއެކު ުސވަރުެގއަްށ 

އާއިގެްނ ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ  خبرވަންނަހުއްޓެވެ. އަިދ ސުވަުރެގ ކޮންެމ ދޮރަކުްނ އެމީހުްނގެގާަތށް އެިކއެިކ އުފާެވރި 

 ވެދެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ. 

އަދި އެބޭަކލުން ވިދާޅުވާނެެއވެ. ]ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ސަލާްމހުއްޓެވެ. ަކލޭމެން ކެތްތެިރވުމުގެ ސަބަބުްނ  (24)

 ކަލޭމެނަށް އެާޔ ވިދިގެްނ ލިބުނު ސުވަުރގެ ރަނގަޅުވެގެންެވެއވެ.[
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ްއަދި ުއވާލާމީހުނ     = عهدގެ  الّله .         =  ެعهدއ 

 ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަްށފަހު. عملއެމީހުން ގަދަކޮށް އޭަގއިވާގޮތަށް    =  .ާނޑައިލ އަދި އެމީހުން ކަ

       =   ްކުރެއްިވ ކަންަތއް. / ނުވަތަ އެތި.  الّلهأمرއެކަމަކަށ      =  .ްގުޅުވުމަށ

 ގުޅުވުމަށް(  رَِحمُ)      = ( .ާالّلهއަދި އެީމހުން ަފސާދަކުރ ).ޭއަށް ުއރެދ       = 

  ބިމުގައި.    =   .ެއެމީހުން ދަންނައެވ     =   ަެގ  الّلهއެވެ. ) لعنةއެމީހުންނަށް ުހރީ ހަމ

 އާ ދުރުވުމެވެ.(  رحمة      =  ( ީނުބައި  آخرةއަދި އެމީހުންނަށްހުރ )ިވެ. އެީއ ގެއެގައ

  ނަރަކައެވެ.      = ރިޒުގު ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ. الّله      =  އެކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް.     = .ެއަދި އެކަލާނގެ )އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް( ދަތިުކރައްވަެއވ 

   =  )ްއަިދ އެމީހުްނ އުފާކޮށް. )ރިޒުުގ ތަަނވަސްީވ މީހުން އުފާކޮށ        =  ދުނިޔޭެގ

 އާ މެދު، ދިރިއުޅުމާމެދު.  حياة       = .ެއަދި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ނުވެެއވ       = 

  އާ އަޅާބަލާއިރު.  آخرة    =   ދާދިކުޑައެތިކޮޅެއްކަމުގައި މެނުވީ. )ދަތުރުެވރިޔާ ދަުތރުމައްަޗްށ

 ގެންދާ ކުޑައެތިކޮޅެއްފަދަ(       =  .ެައދި ކާފަރުވީމީހުްނ ބުނެއެވ        = 

 އެކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއވާނޭނަމައެވެ. / ނުވަތަ ާބވައިނުެލއްވީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟        = 

 އެއް.  معجزةން  حضرةގެ  ربّއެކަލޭގެފާނުންެގ   =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!       = 

 މަގުފުރައްަދވައެވެ.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ      =   .ުއެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކ      = 

 އަްށ ތެދުމަގުދައްކަަވއެވެ.  حضرةއަދި އެަކލާނގެ      =  ވީީމހަކަށް.  رجوعވެ،  توبة  

   =  .ްއަިދ އީމާންީވ މިސްތަކުނ      =  .ެއަިދ އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ހަމަޖެިހ މައިިތރިވ

      = ހަނދާންކުރުމުން.  الّلهއަްށ /  ِذكرގެ  الّله  =  ެ5ދަންނާށެވ     = الّله 

   ކުރުމުން.  ِذكرއަށް  الّلهހަނދާން ކުރުމުން /    =   .ެހިތްތައް ހަމަޖެހެއެވ

  މައިތިރިވެެއވެ.    =  .ްއީމާންވީ މީސްަތކުނ         =   އަދި އެމީހުްނ
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عمل   ކުރި. صالح     =   ވެެއވެ. )ެއީއ އުފާެވރިކަމެވެ. ުނވަަތ އެީއ  ُطْوَبىއެމީހުންނަްށ

 ސުވަރުޭގގައިާވ ގަެހކެވެ.......(        =   .ެއަދި އެނުބރިދާ ރަނގަޅުތަން އެމީހުންނަްށ ވެެއވ

  އެއީ ސުަވރުެގއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ކުރުމަްށ  عملގައިާވގޮތަށް  َعْهدُކަށަވަރު ުއވައިލާ، އެ  َعْهدُއާ މެދު ވެފަިއވާ  الّلهއަދި އެބައިމީހުން  (25)

ނޑައި ގުޅުވުމަށް   أمرއެމީހުންނަްށ  الّلهއެއްބަސްވުމަށްފަުހ އެއަްށ ެއއްވެްސ ފަުރވާލެްއ ނުބަަހއްޓައި، އަިދ ނުކަ

ނޑައިހެދިމީހުްނ އަިދ އެމީހުން  َرحمކުރައްވާފަިއާވ ތިމާގެކަމުެގ  އަްށ އުރެިދ ބިްނ ފާސިދުުކރާމީހުްނ  الّلهކަ
ެގ  آخرةއާ ދުުރވުމެވެ. އަިދ އެީމހުންނަށް ުހީރ  رحمةެގ  الّلهއެވެ.  لعنةއެީމހުންނަށް ުހީރ ހަަމ  !ދަންނައެވެ

 ގޮވަތީގެ ނުަބއިކަމެވެ. އެީއ ނަަރކައެވެ. 
ެއވެ. އަިދ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ ރިޒުުގ ތަނަވަްސުކރައްވަ الّله (26)

އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ދަތިުކރައްަވއެވެ. ރިޒުުގ މަދުކުަރއްވައެވެ. އަިދ އެބަޔަކަްށ އެަކލާނގެ ރިުޒުގ 
ގެ ިދރިއުޅުމަްށ  آخرةތަނަވަސްކޮށްދެއްިވ ބަޔަކު ދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުމަށް އުފާކޮްށ މަޖާނަގައެވެ. އަދި އެކަމަުކ 

ިދރިއުޅުމަކީ ހަމަ ދާދިކުަޑ މިންވަރެްއކަމުގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ. ދަުތރުވެިރއަކު ދަުތރުމައްަޗްށ  ބަލާއިުރ ދުނިޔޭގެ
 ގެންދާ ކުޑައެތިކޮޅެއްފަދަ މަދުއެތިކޮޅެކެވެ. 

އަްށ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  يعنى:محّمدصّلىالّلهعليهوسّلمއަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ ބުނެއެވެ. ]އެަކލޭގެފާނަށް  (27)
 خزانةއެްއ ބާވަިއލަްއވާނެނަމަ ކިާހރަނގަޅުހެއްެޔވެ؟ ނުވަަތ އެަކލޭގެފާނަށް ބޮުޑ  معجزةން ބޮޑު  حضرةގެ  ربّ

އޭެގ  [؟އެއް ނެތީ ކީއްވެގެްނހެއްޔެވެ  معجزةނުވަތަ އަރިހުަގއި މަލާިއކަތް ބޭކަަލކު ހުންެނވުންފަދަ  –އެއްވުންފަދަ 
އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނާވ  الّلهتعالى] !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !ވެއެ رسولالّلهއެ އަންގަވަީނ އޭ  الّلهގައި  جواب

ވުމަްށ  توبةވެ  رجوعއަށް  حضرةއަޅަކު މަގުފުރައްަދވައި އަިދ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ައޅަކަށް އެކަލާނެގ 
ބާވައިލެއްވުާމ ނުލެްއވުންވެްސ ވަނީ އެކަލާނެގ  معجزةވެގެްނވާ ކަމެެކވެ.  خاصّމަގުދައްކަވަެއވެ. އެީއ އެަކލާނގެއަްށ 

ަވއްަދާވ  الّلهއެއްނުލައިވެސް އީމާންވާނެީމހުން އީމާންވަނީއެވެ. އެއީ އެަކލާނގެ އަޅާގެ ހިތަށް  معجزةއަތްޕުޅުގައެވެ. 
 ނޫރެކެވެ. ައލިކަމެކެވެ.[

ން މައިތިިރެވ  ِذكرގެ  الّلهވީމީހުންނަކީ އީމާންެވގެން އެމީުހންގެ ހިތްތައް  توبةއެމީހުންނަކީ އެބަހީ:  (28)
ކުރުަމީކ  ذكرއަްށ  الّلهތަްއ ކިޔާީމހުންނެވެ.  كلمةކުުރމުގެ  ذكرހަނދާންކޮްށ ދުލުްނ  الّلهހަމަޖެހިގެންާވ މީހުންނެވެ. 

  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެލިބޭކަމެއްކަްނ  ُسُكونَةހިތްތައް ހަމަޖެިހ މައިތިިރވެ ހިތްތަކަށް 

ވެއެވެ. އަިދ އެނބުިރގޮްސ  ُطْوَبىދުވަހުން  قيامةކުިރ މީސްތަކުންނަްށ  عمل صالحއަދި އީމާންެވގެްނ  (29)
 ތިބުމަށް ރަނގަޅުތަންވެއެވެ. )އެއީ ުސވަުރގެއެވެ.( 

  .ެގަިއ  تفسيرއަކީ އެއްމާނައެއްގަިއ ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ އުފާެވރިކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއާޔަުތގެ  ُطوبىދަންނައެވ

ައކީ ސުަވރުޭގގައިާވ ަގހެކެވެ. ސުަވރުގޭެގ ާއރުތަްއ  ُطوبىވާރިދުވެގެްނ ައއިސްފައިާވ ައސަރުތަކަްށ ބަާލއިުރ 

 والّلهأعلم: –ީނ އެގަުހގެ ިހޔާކަމުގަިއވިއެވެ. ދެމިގެން އަންނަނީ އެަގހުގެ ބުޑުންކަމުަގއިވިއެވެ. މުޅި ުސވަުރގޭގައިވަ

 = އަްށ ބައްަލވާށެވެ. މިަގހާބެހޭ ިދގުވާހަަކވެއެެވ. تفسيرطبرى= 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއެފަދައިންނެވ         =   ަކލޭގެފާނު ބަޔަކުމީހުްނގެ ތެެރއަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ފޮނުއްވީ          = .ާހަމަކަށަަވރުްނ އެމީުހންގެ ުކރިން އިސްވެޮގސްފައިވ   = ތައް.   أّمة

       =  .ްއެމީހުްނގެމައްޗަށް ކަލޭގެފާުނ ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށ           = 

  ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވަިއލެއްވިތަކެތި.    =  ާحالއެމީހުްނ ކާފަުރވ  .   

= އަށް.  الّلهވަންތަ  رحمن    =  ޭالّله)އ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެ رسول     =  ެއީއ

  އެވެ.  ربّއަހުރެންގެ       =  ( ްحقّއެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެންެއއްވެސ )އަކު ނުވެެއވެ.   إله

     =   ްކޮށް އިތުބާރު ުކރަީނ އެކަލާނެގއަށެވެ. وكيلއަުހރެނ        =  ިއަދ

  ގައެވެ. حضرةއަހުރެން އެނބުރި ދާތަންވަީނވެސް ހަމަ އެކަލާނެގ       =   ްقرآنއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 

  އެއް.       =  ވިޔަސް  َنْقل  ނަށް ެގ ސަބަބުން ަފރުބަދަތައް ހުރިތަްނ ނޫން ެއހެންތަ قرآنެއ  

           =  .ްނޑު ކުދިކުދިވެވުނަސ    ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ބިންގަ       =  
  قرآنެއއްވާނެނަަމ ެއ  قرآن)އެފަަދ  ނުވަތަ ޭއެގ ސަބަބުްނ މަރުވެފަިއާވ މީހުްނ ވާަހކަދެއްެކވުނަސް.

    އެކާފަރުން އީމާނެއްނުވީެހވެ.(ނަަމވެްސ އެކަންވީއެވެ. ެއހެން قرآنމި ވެސްއެއްކަމުގަިއވާނީ =  އަިދ

  ކިއެއްހެްއޔެވެ؟    = ާއެަކލަނެގ  .އަށެވެ الّلهވެގެންވަނީ  خاصّކަމެްއ ހުރިހ(
ގެންނެވިނަމަެވްސ ޑިެއއް ގެންނަވަން އެިދވޮ ُيْعِجَزة. އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތަކަށް ެއކަލާނގެ ކަންތައް ގެންދަވަެއވެ

 ( . ގެންނަވައިފީހެވެ.          =  ެ؟އަޅެފަހެ އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށް ޭނގޭބާވައެވ 

        =  އެދިވޮޑިގެންފިއްޔާ  تعالى للّا         =  އެންެމހައިމީސްތަކުންނަްށ

      ނެކަންަދއްކަވައިފާއެކަލާނގެ ތެދުމަގު   =   .އަދި ކާފަރުވީ މީސްަތކުން ފިލާނުދެއެެވ

          =  )އެމީހުން ކުރިކަންތަކުެގ ސަބަބުން. )ކާފަރުކަމާއި ދޮގުުކރުމުގެ ސަބަބުްނ

   ފިލައިނުދެެއވެ.ންމުއެމީހުންނަށް ދިމާވު    =  ާއެއް. مصيبةބޮޑުބަލ      =  ( مصيبةނުވަތަ ެއ )

 އައިސްޖެހޭ / އައިސްފައިބާ.      =  .ްއެމީހުންގެ ގޮވަތިތެޮދރާ ދާދިގާތަށ       =  
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 އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން.     = ވުމެވެ.(  قائم قيامةފުޅު )އެީއ އެމީހުންެގ މަރެވެ. ުނވަތަ  وعدގެ  الّله

    =  ްتعالىހަމަކަށަަވރުނ   .  الّله       =  ެވ  خالفފުޅާ  وعدއެކަލާނެގ

 ވޮޑިނުގަންނަވާހުއްޓެވެ.       =  .ެއަދި ހަމަަކށަވަރުން މަލާމާތް ކުރެވުެނވ         

 ބޭކަލުންނަށްވެސް.  رسولކަޭލގެފާނުެގ ކުީރގެ  =      =  އަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަްށ

 ދެްއވީމެވެ.   مهلةތިމަންރަސްކަލާނެގ        =  ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ. ަހާލުކ

 ކުރެއްވީމެވެ.         =  ވީ ކޮންފަދަައކުން ެހއްޔެވެ؟ عذابފަހެ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّلهއޭ  (31)  رسولތަކަށްވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  أّمةކަޭލގެފާނުގެ ުކރިން ވޭތިވެގޮސްަފއިާވ  !އެވެ رسول

ކަމާއިގެްނ ފޮނުްއވީމެވެ.  رسولއަކަްށ  أّمةބޭކަލުން ފޮުނއްވިފަދައިްނ ކަޭލގެފާނުވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހަމައެފަަދ 
ަގއިވެްސ ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ  حالވަންަތ ރަސްކަލާނެގއަްށ ކާފަރުާވ  رحمنއެއީ އެމީހުްނ 

 !ކަން އިއްވެވުމަށެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسولތަކެތި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ކިަޔވާ ވިދާޅުވެދެއްވުމަެށވެ. 
 إلهްނ އެހެ حقّއަުކ ނުވެެއވެ.  إلهއެވެ. އެަކލާނެގ މެނުީވ ެއހެން  ربّއެީއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رحمن]އެ 

ވުންވެސްވަީނ  رجوعވެ  توبةކޮށް އިތުބާުރކުރަނީ އެކަާލނގެއަށެވެ. އަދި އަުހރެން  وكيلއަކުނުވެއެވެ. އަދި ައހުރެން 
 އަށެވެ.[  حضرةހަމަ އެަކލާނގެ 

ގެ ސަބަބުްނ ފަރުބަދަތަްއ ހުރިތަނުްނ ލުިހގެންޮގސް އެހެންާތކަށް ދިޔަނަމަެވސް އަދި ނުވަަތ  قرآنއަދި ެއ  (31)
ނޑު ކުދިކުދިވިޔަސް އަދި ނުވަަތ އެ  قرآنއެ  ްނ  كرامةގެ  قرآنގެ ސަބަބުން އޭެގ ކީރިިތކަމުން ބިންގަ

އެކާަފރުންތަްއ އެވެ.  އެހެންނަމަވެްސ  قرآنއެއްކަމުގަިއވާީނ ހަމަމި  قرآنމަރުވެފައިވާމީހުްނ ވާަހކަދެއްކިޔަްސ )އެ 
އަށެވެ.)އެކަލާނެގ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  ملكވެ  خاصّމެއް އެންމެހަިއ ކަ ؟އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ   އީމާނެއްނުވީހެވެ.(

ގެންނެވިނަމަވެްސ ޑިއެއް ގެންނަވަން އެިދވޮ ُيْعِجَزة. އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތަްއ ގެންދަވަެއވެ
އަށް ކާފަރުެވ  الّلهއަިދ ކާފަުރވެއްޖެމީހުން އެމީހުން ކުރިކަްނތަކުގެ ސަބަބުްނ އެބަހީ: އެމީހުްނ  ( ގެންނަވައިފީހެވެ.

  އުމުން ފިލާނުދެއެވެ.އެއް އަ َكارِثَةން ދޮގުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ބޮޑުވެގެްނާވ ހަލާކެއް ުނވަތަ  رسول
އް އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެކާފަުރކަންމަތީ ދެމިތިބުމުން އެ مصيبةނުވަތަ އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރާ ދާިދގާތަށް ބޮޑު 

ވަޑައިގަތުން ކަމުގަިއ ބައެްއ  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمކުެރއްވުމަށް  مّكةفتحއަކީ  مصيةފިލާނުދެއެވެ. )މިބުނާ 
ފުޅާ  وعدއެކަލާނގެ ކުރެްއވި  تعالىالّلهފުޅުގެ މުރާދެވެ.( ަހމަކަށަވަރުން  وعدގެ  الّلهން ވިދާޅުވެއެވެ. އެއީ  مفّسر

 ވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ.  خالف

الّلهއޭ  (32) ންނަށްވެސް ކާފަރުްނ  رسولހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުގެ ުކރިން ވަޑައިގެންނެވި  !އެވެ رسول
ބީމެވެ. ދެން ހަަމ ބޭތިއްްއވައިމަލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާަރކުރިެއވެ. އަިދ ެއކާފަރުންނަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ތަންވަޅުދީަެ

އެމީހުްނެގ  عقوبةކުއްލިއަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުން ހިއްޕަވަިއ ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ. ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
 .؟މައްޗަށް ވެގެންދިަޔއީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ެވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެހއްޔެވެ؟  قائمއަޅެފަހ       =  ެއެްއެގ  نفسކޮންމ

 މައްޗަށް. )ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާިއ ރިޒުގުދެްއވުމާއި ެބލެހެއްެޓުވމުގައި(       =  عملއެއް ުކރި  نفسެއ 

 އަކާއި.ގެން         =  ްން ލައިފިެއވެ. شريكއަށް  الّلهއަދި އެމީހުނ     =  ޭرسولالّلهއ 

 !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. !އެވެ    = ެއެކޭ ބުނެފިއްޔާ އެއީބޮުޑ  إله) !ކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށް ނަންކިޔާށެވ

  އަކުނުވެެއވެ.(  إلهނޫން  الّلهދޮގެވެ.     =  ަެ؟ދެނީހެއްޔެވ خبرނުވަތަ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ.  

        = .ެއެއްެޗއްގ ާަ   ބިމުަގިއ އެކަލާނެގ ދެނެޮވޑިގެންނުވާ        =  

 ނުވަތަ ހަަމ ބުނެ ފާޅުކޮށްާލ ހުސްަބހެއްެހއްޔެވެ؟  =  ެ؟އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވ.         = 

 ކާފަރުވީ މީސްަތކުންނަށް ޒީނަތްތެރިެވވުނީއެވެ.    =  ެގ  شركއެަބހީ: އެީމހުން ބުނާ  – َمَكرُއެމީހުންެގ

 ބަސް.         = ( މަގުްނ ދުުރކުރެިވގެންވެެއވެ. / ނުވަަތ އެމީހުްނ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ )ެގ

 އެއްވެެއވެ.  قراءةގެމަގުން އެހެންީމހުން ދުރުުކރެެއވެ. / ދެ  الّله      =  ިالّلهއަދ 

 މަގުފުރައްދަވައިފިމީހާ.         =   .ެފަހެ އޭނާއަށް ތެދުމަގު ދަްއކާނޭ ހަމައެަކކުވެސް ުނވެއެވ 

     =    ވުމާިއ އާފަތްޖެހުެމވެ. قتلއެވެ. އެީއ ެއމީހުން ަހއްޔަުރވުމާއި  عذابއެމީހުންނަްށ ުހީރ   

     =  ގައި.  حياةދުނިޔޭެގ      =  ްނޑައެޅިގެނ   . عذابެގ  آخرةއަދި ކަ

  = .ެގަދަވެަފއި އުނދަޫގކަންބޮޑެވ        =   ިން )އަންަނ ނުރަްއކަލަކަށް(  حضرةގެ  الّلهއަދ

 އެމީހުންނަކަށް ނުެވއެވެ.      =  .ްަރއްާކތެރިކޮށްދީ ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެކަކުވެސ    

    =  އަކީ. مثالސުަވރުގޭެގ         =  ވެވިފަިއވާ.  وعدވެރިންނަްށ ެއ  تقوى   

   = .ޭއެތާނގެދަށުން ދެމ     =  .ްއާރުތައ     =  އެތާނގެ ކާތަކެތި އެއީ ާދއިީމ

 އެއްޗެކެވެ. ހުސްވުެމއް މަުދވުމެއްނުވެެއވެ.    =  ނޑިދިއުެމްއ ައދި އެތާނެގ ިހޔާވެްސ ހަމައެފަދަެއވެ. ކެ
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 ނުވެއެވެ. ެއގޮތަކީ )ިއރެްއ ނުވެެއވެ.(       =  ވެރިީވ މީހުންެގ  تقوىއެީއ

  ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ފަުހކޮޅެވެ.   =  .ީއަދި ކާފަރުންގެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުގެ ަފހުކޮޅަކ 

    =  .ެއަލިފާނެވެ. ނަަރކައެވ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެްއ  عملއެްއ ކުިރ  نفسއެްއގެމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިވުާމއި ރިޒުގުެދއްވުމާއި އަދި ެއ  نفسއަޅެފަހެ ކޮންމެ  (33)

ެވވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެާއ ، އެްއވެސްގޮތަކުްނ އަޑެްއ ނުއިޭވ އެްއޗެްއ ނުފެންަނ  قائمބެލެހެއްޓުމާިއގެން 

ންކަމުަގއި އެމީހުްނ އެތަކެިތ ަލއިފިއެވެ. ޭއ  شريكއަްށާވ  الّله. ؟އެއްވެސްކަމެްއ ނުުކރެވޭތަކެްއާޗ ހަމަހަމަެހއްޔެވެ

ްނ  إلهއެމީހުްނ އެތަކެްއޗަްށ  !]އެމީހުްނ އެތަެކއްަޗށް ނަންކިޔަިއ ބަލާެށވެ !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އާއެވެ رسول

ވެ. ެއހެްނ އަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ ެއއްކަުއވަންތައެ شريكއަށް  الّلهކިޔައިފިއްާޔ އެީއ އެންމެބޮޑު ދޮގެވެ. އެހެީނ 

އެމީހުން އެކަލާނގެައްށ  خبرއަކުވެްސ ނުވެެއވެ. ނުވަަތ ބިމުގަިއ ެއކަލާނެގއަށް އެގިޮވޑިނުގަންނަވާ އެްއޗެއްެގ  إله

. ކާަފުރީވ ؟. ނުވަަތ ހަމަ ބުނެ ފާޅުކޮށްާލ ދޮގުހުސްބަެއއް ެއމީހުން ބުނަނީހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟ދެނީހެއްޔެވެ

 شيطانެގ ބަްސ އެމީހުންނަްށ ޒީނަތްތެރިކުެރވުނީއެވެ.  شركއެމީހުްނގެ ކާފަރުކަާމ  !މީސްތަކުން ދަންނައެވެ

ގެމަގުްނ  الّلهގެމަގުްނ ދުރުުކރެވިގެްނވެއެވެ. ނުވަތަ އެމީހުްނ  الّلهއެމީހުންނަށް ޒީނަތްކޮށްދިނީއެވެ. އަދި އެމީހުން 

އެީމހަކު މަގުުފރައްދަވައިިފ އަޅަކަށް ތެދުަމގުދައްކަވާެނ  الّلهއެހެންމީހުން ުދރުކޮށް ބަންދުކޮްށހަދައެވެ. އަިދ 

 އެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ.[ 

ނޑައެޅިގެން  حياةއެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ  (34) އެވެ. )އެއީ ހަނގުރާަމއިގައި ަހއްޔަުރވުމާއި /  عذابގައި ހުރީ ކަ

މާގަދަވެފައި  عذابގެ  آخرةދި ޖެހުމެވެ.( އަ مصيبةންގެއަތުން އެމީހުން މަރުވުމާއި އަދި ބޮޑެތި ބަލާ  مؤمن

ން އަުތވެދާނެ ެއއްވެްސ  حضرةގެ  الّلهއެވެ. އަދި  عذابއުނދަގޫކަން މާބޮޑެވެ. ެއއީ ަނރަކައިެގ ވަށްިނވަންނީގެ 

 ކޮށްދީ ަސާލމަތްކޮށްދޭނޭ އެކަކުވެްސ ނުވެެއވެ.  دفاعއެއް އުނދަުގލެއްެގ ފަރާތުން އެމީހުން  عذاب

ވެވިގެްނވާ ުސވަުރގޭެގ މިސާލަީކ ެއތަންތާނގެދަށުން އާރުަތއް ދެޭމ ބަގީާޗއެއްެގ  وعدވެރިންނަށް  تقوى (35)

ނޑުމެއްނެތް ދާއިމީ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެތާނެގ  މިސާލެވެ. އެތާނގެ ކާތަކެތި އެއީ ހުްސވުމެއްނެތް މެުދކެ

ހުންގެ ކިޔަމަންެތރިކަމުެގ ވެރިވީ މީ  تقوىހިޔަލަީކވެސް ހަމަ ާދއިމީ އެއްެޗކެވެ. އެހެީނ އަވިދޭނެ ިއރެްއ ނުވެއެވެ. 

ފަހުކޮޅުގެ ގޮަވއްޗަީކ އެއީެއވެ. އަދި ކާފަރުީވ މީސްތަުކންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަުމގެ ފަހުކޮޅަީކ ނަރަަކއެވެ. 

 އަލިފާނެއެވެ.
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ެމީހުން. ) އެބަީހ ްއވިއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ފޮތްދ

 އެމީހުންގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަށް އީމާންވީ ީމހުން(   =  .ެއެީމހުން އުފާުކރެއެވ      

    =  .ްކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ ތަކެްއޗަށ    =   )ެجماعةއަިދ )އެހެނިހެްނ ދީންދީނުގ 

 ތަކުގެ ތެޭރގައިެވއެވެ.          .ްއޭެގ ބައެްއ ތަކެއްޗަށް އިްނކާުރ ކުރާމީހުނ     =  رسول)ޭއ

 !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ الّله     =  ވެިވގެންވަނީ.  أمرތިމަންކަލޭގެފާނަްށ        

  އަށް އަހުރެްނ އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. الّله =     =  ިނުކުރުމަެށވެ.  شريكއަިދ ައހުރެްނ އެަކލާނގެާއއ

      =  ްެތރިކަމާއެުކ އަޅުކަންުކރަނީ ހަމަެއކަނި ެއކަލާނެގއަށެވެ.  إخالصއަުހރެނ       

  =  ެއަށެވެ. حضرةއަދި އަހުރެން އެނބުރިދާނީވެްސ ހަމަ އެަކލާނގ       =  .ްއަދި ހަމައެފަދައިނ

 ކަލޭގެފާނަށް ފޮތްާބވައިެލއްވިފަދައިން.    =  .ެތިަމންރަސްކަލާނެގ އެފޮްތ ބާވަިއލެްއވީމެވ   

    = އެްއގެގޮތުަގއި.  حكمބަހުްނވާ  عرب    =  ުެވވަޑައިގެންފިއްޔާ.  تبعއަދި ަކލޭގެފާނ 

    =  ން ެއދޭގޮތާއި.  مشركއާިއ / ެއ  نفسއެމީހުްނގެ ހަާވ      =  ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަްށ

 އައުމަށްފަހު.     = ެގ ެތރެއިްނ އަިއއެއްެޗއް.  وحىގެެތރެއިްނ އަިއއެއްެޗއް /  علم        

 ން ކަލޭގެފާނަކަށް ނުެވއެވެ. حضرةގެ  الّله =      ްެއއްވެސް ސަަހރޯެވރި ެއއްވެސ      

 އަދި ަސލާމަތްކޮށްދީ ަރއްކާުކރާނެ  އެކަކުިވޔަްސ  =       =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ.      =  ން ަތކެއް.  رسولކަޭލގެފާނުންގެކުރިްނ     

   =  .ެއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބޭަކލުންނަށް ލެއްވީމެވ         =   .ުއަނބީންނާިއ ދަރިފަސްކޮޅ

       =  ބޭކަލަކަށް ެއކަށީގެން ނުވެެއވެ. رسولއަދި ެއއްވެްސ         =   އެްއވެްސ

 ފުޅަށްމެނުވީ.  إذنގެ  الّله  =    ންެނވުމަކަށް އެއް ގެ معجزة         = 
ާބވައިެލއްިވ ކޮންމެފޮތަކަށްވެްސ  الّلهކޮންމެކަމެއްެގ ނިމުމަށްވެސް ފޮުތގަިއ ިލއުމެއްވެެއވެ. / ނުވަަތ 

 މުއްދަތެއްވެއެވެ.           = އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ބަދަލުުކރައްާވ    تعالى الّله

  ފޮއްސަވާހައްދަަވއެވެ.      = .ެއަދި އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެއްޗެްއ ސާބިތުުކރައްވަެއވ    =  އަިދ
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  ގަިއވެއެވެ.   حضرةއެކަލާނެގ     =  ެނޑު.  – أصلޮފތުގ ْحفُوظَلوح   އެއީ )މައިގަ ًَ އެވެ.  ان

  ކަމުގަިއވިއެވެ.( حرامާއއި  حالل ނުވަތަ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّلهއޭ  (36) އެވެ. ކަޭލގެފާނަށް އީމާްނވީ މީހުްނގެތެރެއިްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތްދިންމީހުްނ އެބަހީ:  رسول

އުފާކުެރއެވެ. އަިދ   އަށް قرآن)އެމީހުންގެތެރެއިްނ ަކލޭގެފާނަްށ އީމާންީވ މީހުން(ަކލޭގެފާަނށް ބާވަިއލެއްޭވ 

الّلهއްޗަށް އިންކާރުުކރާމީހުންެވއެވެ. އޭ ވެރިންގެތެރޭަގއި ބާވަިއލެއްވޭ ަބއެއްތަކެ أهلއެހެނިހެން ދީންދީނުގެ   رسول

އަްށ  الّلهެވވިގެންވަީނ ހަަމއެކަިނ  أمرއެވެ. ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ. ތިމަންކަޭލގެފާނަށް 

 إخالص ތިމަންކަލޭގެފާނު  ނުކުރުމަށެވެ. އަދި  شريكއަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަިދ އެކަލާނެގއާިއ ހަމައެަކއްޗަާކވެސް 

 حضرةރިކަމާއިއެުކ އަޅުކަންުކރަނީ ހަމައެކަލާނގެއަށެވެ. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނު އެނބުރިދާނީވެްސ ހަަމއެކަލާނެގ ތެ

 އަށެވެ. 

الّلهއަދި )ޭއ  (37) ާބވާްތ ެލއްވިފަދައިން، ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފޮްތ  قرآن( ަކލޭގެފާނަްށ ކީރިިތ !އެވެ رسول

ެއކެވެ.  عربىއާައކީ  رسولތަކެްއކަމުގައެވެ. )އެީއ ެއފޮތާއިގެން ވަޑަިއގެންނެވި  حكمބަހުންވާ  عربބާވާތްލެއްީވ  

ނޑު ީމހުންނަކީ ހަމަ  حاصلންނެވެ. ެއގޮތުން ފޮުތގެ  عربىއަދި ފުރަތަަމ އެފޮްތ އަހަންތިިބ މައިގަ ުވްނ  مقصد

ތަކުްނ މިއަިއ ތަކެިތ  خبرެގ  وحىގެެތރެއިން ުނވަތަ  علمއަވަސްވެފަިއ ފަސޭހަވާެނއެވެ(. އަިދ ަކލޭގެފާނަށް 

ެގ  الّلهވެވަޑައިގެންފިއްާޔ  تبعއާއި އެީމހުންގެ އަިމްއލަ އެދުމާއި ކަލޭގެފާުނ  هوىنفسންގެ  مشركއައުމަށްފަހު ެއ 

ކަޭލގެފާނު ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެއްވެްސ  ދެއްވައި ޮކށް دفاعން ކަލޭގެފާނަްށ އަުތވެދާނޭ ުނރައްަކލެްއ  حضرة

 ކަލޭގެފާނަކަްށ ނުާވނެއެވެ.  (ވެްސަްމަދަދުާގރެއ ވެސްސަހަރޯެވރިއެއް )

ން ފޮނުއްވީމެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަްށ  رسولއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ުކރިންވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  (38)

އަނބީންނާއި ދަރިފަސްކޮޅުވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލެްއީވމެވެ. )އޭގެ މާނައީ އެބޭަކލުންވެސް ލެއްީވ ހަަމ 
 أمرެގ  الّلهބޭކަލަކަށް  رسولބޭކަލުންކަމުގަިއ ނުަލއްވަެމވެ.( އަދި އެްއވެސް  مالئكةއާދަމުގެދަރިންކަމުގަެއވެ. 

އެއް ގެންނެވުމަކީ ެއކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. ކުޅަދާނަވާނެކަމެއްނޫނެވެ.  معجزةއެއްވެސް  ފުޅަށްމެނުވީ

 ނިޔާކުރަްއވާފައިާވ ގޮތެވެ.  قدر قضاءެގ  الّلهއަދިކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފޮތުަގއި ލިއުމެއްެވއެވެ. އެީއ 

އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ނެތިކުަރއްވަިއ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ސާބިތުކުަރއްަވއި  الّلهއަދި އެފޮުތގަިއ  (39)

ނޑުވަނީ އެކަލާނެގ  أصلބަދަލުކުރަްއވައި ހައްދަވަެއވެ. އަދި ފޮތުެގ  ْحفُوظَلوح  ގައެވެ. އެީއ  حضرةއާއި މައިގަ ًَ  ان

 . والّلهأعلمކުރައްވާފަިއވެއެވެ.  بيانކަމުގަިއ ބައެއްޭބކަލުން  حرامއާިއ  حاللއަދި އެއީ އެވެ. 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ޭ( އަިދ ެއހެންާޏ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނަްށ ދައްކަާވހުށީމެވެ. !އެވެ رسولالّله)އ 

       = ( ްދެްއުވމަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  مشركއެީމހުނަށ )ްުކރެއްިވ ބައެްއކަންތަްއ  وعدންނަށ

   . عذابއާއި  عقوبة/      =  .ެނުވަތަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު މަރުގަންަނވާ ހުށީމެވ 

       =  ަކްނ  رسولވެގެންވާކަންކަށަަވީރ އިްއވައިދެއްވުެމވެ.  واجبފަެހ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ

 އިއްވަިއ ދެއްވު ެމވެ.        =  ިބެއްލެވުން އޮންނާީނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށެެވ. حسابއަދ 

      = .ެ؟ޭނނގޭބާވައެވެ ?އެމީހުން ަފހެ ނުދެކެނީބާވަެއވ.            = 

ނޑު މަދުުކރައްާވަކން.    ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިންގަ    =  .ްއެބިމުގެ ަފރާތްފަރާތުނ 

    =  ކުރަްއވައެވެ. )އެދިވޮޑިގަންަނވާގޮތަކަށް ކަންތައް ގެންދަވައެވެ.(   الّلهحكمއަިދ    

    =   އަނބުާރ ގެންދެވޭޭނ އެކަކުވެްސ  حكمއެއްކޮށްާލ ެއ  إعتراضއަާކއިމެދު  حكمއެކަލާނގެކުަރއްާވ

 ނުވެއެވެ.         =  .ެއަދި އެކަލާނގެއީ ހިސާބުބެއްެލވުން އަވަްސވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވ

      =  .ެއަދިހަމަކަށަަވރުްނ މަކަރުހެިދއެވެ. ނުބަިއގޮތް ރޭވިއެވ       =  މިމީހުްނެގ

   ކުރީގެ މީހުންވެސް.    =  ްއަށެވެ.  الّلهވެގެންވަނީ  خاصّފަހެ އެންމެހައި މަކަރެއ    

 އެަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގަންނަވައެވެ.  =         =  ެއެްއވެސް ހޯަދއިގަންނައެްއޗެއް.  نفسކޮންމ

      = .ެއަދި ނިކަންުހރެ ކާަފރުންނަށް ެއނގިދާނެއެވ       = آخرة 

 ގެގޮވަތީަގއި ެހވާިއ ނުބައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން.       =  .ެއަދި ކާފަރުްނ ބުނެއެވ 

     =  .ެއެއްނޫނެވެ.  رسولަކލޭގެފާނަކީ ފޮނުްއވިގެންާވ ބޭކަެލްއނޫނެވ   =  ކަލޭގެފާުނ

 !ވިދާޅުވާށެވެ.      =  ިފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلهހެކިެވރިއަކުކަމުަގއ        = 
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 ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ކަލޭމެންނާ ދެމެދު.    = ( ިعبدالّلهْبُنَساَلمައދި އެމީހެްއގެ ކިަބއިގައިާވ މީާހއާއ 

   ކަހަލަ(      =  ެعلمފޮތުގ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 عقوبةުކރެއްިވ ބަެއއްތަކެިތ  وعدންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެދއްވާނެކަމަށް  مشركެއ  !ެއވެ رسولالّلهއޭ  (41)

ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނަށް ދަްއކަވާހުށީމެވެ. ނުވަތަ ެއހެންޏާ އޭގެުކރިން ކަލޭގެފާުނ މަރުގަންަނާވ  عذابއާއި 

ްއވައިދެްއވުމެވެ. އެމީހުންނާއިެމުދ ކަން އި رسولވެގެންވާކަންަކށަވަރީ  واجبހުރީމެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނުންެގ މައްޗަށް 

 ހިސާބު ބެްއލެވުން )އަދި ޖަޒާދެއްވުން( އޮންނާނީ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށެވެ. 

ނޑު އެކިފަރާތުްނ މަދުކުރަްއވާ އުނިުކރައްާވކަން އެީމހުންނަްށ  (41) ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބިންގަ
ންނަށްވެސް އެނގެންވާނެެއވެ.  مشركވެ. އަިދ މިހާރު ތިބި ންނަށް ފަހެ ނޭނގޭާބވައެ مشركގެ  مّكةއެބަހީ: 

)އިހަށްދުވަހު އެދިޔައީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބައެެކވެ. އޭގެުކރިން އެހެން ރަށެއްެގ ބައެކެވެ. މާދަމާ އަނެްއ 

 حكم އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން الّلهރަށަކުންނެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންވެްސ އެފަދައެވެ. ައދި 

ކުރައްަވއެވެ. ބޭނުންެވވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ގެްނނަވައެވެ. އަިދ ޭއރުން ސުނާމީެގ އިާޝރާތް ަބާލ 

 حكمއެއް ކޮށްލާ އެ  إعتراضއަކާމެދު  حكمމީޓަރުތައް ދާނީ ހަމަ ވަތަކުތޯޖަހާފަެއވެ. އަދި އެކަލާނގެ ެއކުރައްވާ 

ބެްއލެވުްނ  حسابދުވަހުްނ އަޅުތަކުންނަށް  قيامةއަނބުރާ ގެންެދވޭނެ ެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ. އަދި އެކަލާނެގއީ 

 އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ. 

 مكرންނާމެދު  رسولތަކުަގއިތިބި ާކފަރުންވެސް އެމީހުންެގ  أّمةންވެސް އެބަހީ: އިސްވެިދޔަ  كافرއަދި ެއ  (42)

އަެށވެ. އެބަހީ: އެންމެހައި ހަރުދަާނ  الّلهވެގެންވަނީ  خاصّއެްއ  مكرރޭވިެއވެ. އަދި އެންމެހައި ހަދާ ނުބައިގޮތް 

އެއް އެަކލާނެގ  عملުކރިއްޔާ ކުރި  ނުވަތަ އެއްވެސް އެހޯދައިގަްތ އެއްޗެއް  نفسއަށެވެ. ކޮންމެ  الّلهރޭވުމެއް ވަނީ 

ގައި ހެވާ ނުބަިއ ަވނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން ނިކަން ުހރެ އެކާަފރުންނަްށ  آخرةދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. އަދި 

 އެނގިދާނެއެވެ. އެީއ ެހޔޮލަފާ މީހުްނ ސުަވރުގެއަްށގޮސް ނުަބއި ނުލަފާމީހުްނ ނަރަކައަްށ ވަނީމަެއވެ. 

ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. އަދި ކާަފރުންގެމީހުން ބުނެެއވެ. ކަޭލގެފާނަކީ ފޮނުއްވިގެންާވ ބޭކަެލއް !އެވެ رسولالّلهއޭ  (43)

 الّلهއަހުެރންނާއި ކަލޭމެނާދެމެދުެގ ހެިކވެރިޔަުކކަމުގަިއ  !ބޭކަލެއްނޫނެވެ. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسول

 بنسالم عبدالّلهބޭކަލެްއކަމަށް އެަކލާނގެ ހެިކވެވޮޑިގަންނަވާނެެއވެ.( އަިދ  رسولފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. )ައހުރެންނަީކ 

 ވާ ކޮންމެ މީަހކުވެސް ހެކިވާެނއެވެ. علمފަދަބާވާތްލެްއވި ފޮތުެގ  َتورَاةُކަހަލަ އެމީހެްއގެ ކިބަިއގައި 
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uv 

 މާނެ  ގ ެ ِإبَراِهيمُسورة
  (52)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         إبراىيم ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  ަެއވެ.  الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މުރާދެްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ހަމ   =  ިއަކީ(  قرآن)މ 

 ފޮތެކެވެ.       =  ާތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެާފނަށް ބާވައިލަްއވ       =  ކަޭލގެފާުނ

  މީސްތަކުން ނެރުްއވުމަށް.   =  ކަމުގެ( އަނދިރިން. جاهل)ކާަފރުކަމާ މަގުފުރެދުމާ އަިދ     

  =   ިގެ( އަލިކަުމގެތެެރއަށް.  علم)އީމާންކަާމއި ތެދުމަާގއ      =  ެގ  ربّއެަބއިމީހުންެގ

 އިޒުނަފުޅަށް.           = ލިބިވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެމަގަށް. حمدވަންތަ އަދި  عّزة    

  =  އެއީ  الّله     =   .ެއެަކލާނގެއަްށ މިްލކުވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވ        

   އުޑު ތަކުަގއިވާާހ ތަކެތި =       =   އަދިބިމުގައި ާވހާތަކެއްޗާިއ       = 

  ހުއްެޓވެ. عذابއަދި ކާފަރުންނަށް ގަދަެވގެންވާ      =   ާގެ. عذابގަދަވެގެންވ    

 ެއކާފަރުންނަކީ.   =           =  ެއަްށ ލޯބިުކރާމީހުންނެވެ. حياةދުނިޔޭގ     

 ގެމައްޗަށް.  آخرة  =     =   .ެއަދި އެމީހުން މަނާކޮށް ބަންދުކުރެއެވ      = الّله 

 ގެ މަގުން.         =  .ެއަިދ އެަމުގ އޮޅުވާާލ ގުދުުކރުމަށް އެމީހުްނ އެދެެއވ     

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެވަީނ   ކަ      = .ެދުރުވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައެވ         

  =  ްއަކު ނުފޮނުއްވަމެވެ.  رسولއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއްެވސ        =  އެބޭކަލެްއެގ

 ގެބަހުން މެނުވީ.  قوم      =  ްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.  بيانއެީއ އެބޭކަަލުކ އެމީހުންނަށ     
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     =   ެއެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ ައޅަކު މަގުފުރައްދަވަެއވެ. ،  الّلهދެންފަހ           = 

އަދި އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ.         =  އަިދ އެަކލާނގެީއ

  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ.  حكمةވަންތަ  عّزة

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެވެ. އަޅުތަކުންނަްށ  الّلهބައެއް ސޫރަތް ފެށޭތަންތާ ެއހުންނަ ވަކިައކުރުގެ ުމރާދެއް ެދނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ  (1)

އާއި ލަފާއެވެ. މިސޫރަްތ  خيالންނަށްވެސް ވަނީ  عالمންނާއި  مفّسرއޭގެ މާނަތައް ފުރިހަަމއަށް އަންގަވާަފއި ނުވާތީ 

أعلمފެށޭތާވެސް މިއީ ހަމަ އެމޭރުމުންވާ އަކުރުަތކެކެވެ.  الّله. )އޭ  والّله އަީކ  قرآن( މި !އެވެ رسول

ކަމުގެ އަނދިރިކަމުެގ  جاهلތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއވާ ފޮތެކެވެ. )ކާަފރުކަމާއި މަގުފުރެދުމާއި 

ެގ އަިލކަމުގެތެެރއަށް އެމީހުްނ  علمތެރެއިން( ކަޭލގެފާނު މީސްތަކުްނ ެނރުއްވަިއ އީމާންކަމާިއ ތެދުމަގާިއ 

ނޑައަޅުއްވާފައި  تعريفއާިއ  حمدވަންަތ އަިދ  عّزةވެއްދުމަށެވެ. ެއީއ  ެގ މަގަްށ  شريعةލިބިވޮިޑގެންާވ ކަލާނެގ ކަ

 ގެ އިޒުނަފުޅަށް މަގުދެއްެކވުމަށެވެ.  ربّއެބައިމީހުންގެ 

ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. އެއީ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިާވހާ ތަެކިތ  حمدވަންތަ އަދި  عّزةއެއީ  الّله (2)

ެގ  عذابއެކަލާނގެއަްށ މިްލކުވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ. އަިދ އެަކލާނގެއަށް ކާަފރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ ގަަދވެގެންާވ 

އެްއކަމުގަިއ ބުނެވެެއވެ. ނުަވަތ  َوادىއަީކ ނަރަަކވަންތަވެރިްނ ަގއިން އޮޭހ ދޮހާއި ފާދިަޔއިެގ  َوْيلُހުއްޓެވެ. ) َوْيلُ

 . والّلهأعلمއެއްކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ.(  َوادىގަދަހޫނުގެ 

އިސްކޮށް އެއަށް ލޯބިުކރާ މީހުންނެެވ.  حياةގެމައްޗަށް ދުނިޔޭގެ  حياةގެ  آخرةމިދެންނެވި ކާފަރުންނަކީ  (3)

އެދީނަްށ  އަދި–ދީނަށް ވަންނަން އެދޭމީހުންނަށް ( ބަންދުޮކށް އެدينގެ މަގު )އެަކލާނގެ  الّلهއަދި މީސްތަކުންނަށް 

ގެ ދީން ބަދަލުކޮްށ  الّلهއެކަން މަނާކުރާމީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ  –އުޅެންއެދޭ މީހުންނަށް 

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެވަނީ ުދރުވެގެްނާވ  َتأِويلހުއްދަނޫންގޮތްގޮތަށް  ކޮށް އެދީން ގުދުުކރަން އެދޭމީހުްނނެވެ. ކަ

 މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ. 

ގެ ީމހުން ވާހަކަދައްާކ ަބހުންމެނުީވ  قومބޭަކލެްއ އެބޭަކލެްއގެ  رسولއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެްއވެސް (4)

ކަން އިްއވަވަނީ އެބޭކަލަުކ އެފޮނުްއވުުނ  رسولވެސް އެބޭަކލެއްެގ ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ. )ކޮންެމ ބޭކަަލކު رسول

ގެ މީހުންނަްށ  ަބޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ. ދެން އަިދ  قومރަށެއްގެބަޔަުކ ވާހަަކ ދައްާކ ަބހުންނެވެ.( ެއީއ އެބޭކަަލުކ ެއ 

ކު މަގުުފރައްދަަވއި އަިދ އެ އެދިވޮޑިގަންނަާވއަޅަ الّلهއެބައިމީހުން ރަނގަޅަށް ވިސްނާ ހެދުމަށެވެ. ދެންފަެހ 

ވަންތަ  حكمةވަންތަ  عّزةތެދުމަގު ދަްއކަވަެއވެ. އަދި އެކަލާނެގއީ  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް

 ކަލާނގެއެވެ.
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  الّسالم) موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ( ފޮނުއްވީމެވެ. عليه

    =  .ްތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއިގެނ        =  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ(

 !( ނެރުްއވާށެވެإسرائيل بَُِى)  قومُއެންގެވީމެވެ.( ަކލޭގެފާނުންގެ           = (ކަމާިއ  كافر

 ގެ( އަިލކަމަށް.  علمކަމާިއ  إيمانކަމުގެ( އަނދިރިްނ ) جاهل   =  އަދި ކަލޭގެފާުނ އެީމހުންނަްށ

  !ހަނދާންކޮށްދެއްވާށެވެ     = مصيبةގެގޮތުން ފޮނުއްވާ އެކިޒާތުގެ  إمتحانތައް. ) واقعةގެ އެކިއެކި  الّله 

  ކޯފާގެ އަަސރުތައް(  –އާއި        =  ނޑައެޅިގެންާވ ހަމަކަށަަވރުން އެކަންކަުމގައި ކަ

 ތައްވެއެވެ.  دليل        = ( ިގިނަގިނަިއްނ  نعمةގެ  الّلهގިނަގިނައިން ކެތްތެރިވާ އަދ )ްއަށ

 ވެރިވާ ކޮންމެއަޅަކަށް.  شكر       = ިالّسالم) موسىއަދ  ( ވިދާޅުވިހިނދު.عليه

  (!)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ    =  އަށް قومއެަކލޭގެފާނުންެގ     ެަކލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވ! 

      =  نعمةެލއްިވ  الّلهކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ .      =  އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

 ސަލާމަތްކުރެްއވިހިނދު.     = ންގެކިަބއިން. آلގެ  فرعون      =  އެމީހުްނ

 ކުރުމަްށ ޖައްސަެއވެ.(  َتَحمَّلُކަލޭމެނަށް ރަހަދައްަކއެވެ. )     = ގެ ނުަބއިކަން. )ނުބަިއ  عذاب

 ( عذاب     = ްެމރިއެެވ  އަިދ އެމީހުނ     =  ްކަލޭމެްނގެ ފިިރހެން ދަރިނ 

     =  .ެއަދި އެމީހުްނ ނުމަރާ ދޫުކރިއެވ        =  ަކލޭމެންގެ އަންހެންދަރިްނ    

    = .ެނޑައެޅިގެންވެެއވ   ެއއްވެެއވެ. إمتحان =  އަިދ އެކަމުަގއި ކަލޭމެނަްށ ކަ      

 ން.  حضرةގެ  ربّކަލޭމެންެގ  =    = .ާބޮޑުެވގެންވ         =   އަިދ ަކލޭމެންެގ

  (!ކުރައްާވ އެންެގވިހިނދު. )ހަނދާންުކރާށެވެ إعالنކަލޭމެނަށް  ربّ  =   ްشكرކަލޭމެނ 

 ކޮށްފިއްޔާ.     =  ( އިުތރުކޮށްދެ نعمةހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެނަްށ ިތމަންރަސްކަލާނެގ )ްށީމެވެ. އްާވހުތައ
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

     = ެ(!އަދި ކަލޭމެން ކާފަރުެވއްޖެއްޔާ. )ދަންނާށެވ           = 

  ނުހަނު ގަަދވެގެންެވއެވެ. عذابހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ       =  ި( عليهالّسالم) موسىއަދ

  ވިދާޅުވިއެވެ.    = .ާަކލޭމެން ކާފަރުވަްނޏ         =  އަދި ބިމުަގއިވާާހ

  އީ.  الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ މާތް  =   ބަޔަކުވެސް އެކީއެކަްށ )ކާފަުރވަންޏާވެސް(   

  =  ިނޑައެޅިގެން ފުދިވޮޑިގެންވާ އަދ  ކަލާނގެއެވެ.ލިބިވޮޑިގެްނވާ َحْمُدކަ

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليهالّسالم) موسىތަކާއިއެކު  معجزةތަކާއި  دليلއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  (5)

ކަމުގެ އަނދިރިްނ  جاهلކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ. )އަދި އެަކލޭގެފާނަްށ އެންގެވީމެވެ.( ކާަފރުކަމާއި  رسولއަށް  قوم

ެގ  الّلهއަދި  !ވައްަދވާށެވެ އެމީހުން އަށްގެ އަލިކަމުގެ ތެރެ  علمކަމާއި  إيمانއަދި  !ނެރުއްވާެށވެ أّمةކަލޭގެފާނުންގެ 

ތަކަްށ ދިމާވި ކަންތައްަތްއ  أّمة)އިސްވެދިަޔ  !އެމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވާށެވެތައް  مصيبةތަކާއި  واقعةއެކިއެިކ 

 شكرހަމަކަށަަވރުންވެްސ އެކަންަކމުގައި ކެތްެތރިވުްނ ގިަނ އަިދ ގިނަގިނައިްނ  5އެމީހުންނަށް ކިަޔއިދެއްވާެށވެ

 ތަްއވެއެވެ. حّجةއި ތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ( ދަީލލުތަކާ قدرةގެ  الّلهކުރާބަޔަކަށް )

( އެކަޭލގެފާުނ !އަށް ވިދާޅުވިިހނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ قوم( އެަކލޭގެފާނުންެގ عليهالّسالم) موسىއަދި  (6)

ންެގ ކިބަިއްނ  آلގެ  قرعونެއއީ  !ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ  نعمةލެއްިވ )ބޮޑު(  الّلهވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް 

ގެ ނުަބއިކަުމެގ  عذابގެ މީހުން ކަލޭމެންނަށް  فرعونއެކަލާނގެ ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިހިނދުެއވެ. އެ 

ތައްވެސް ޖަްއސާހެދީއެވެ. އަދި އެމީހުން ަކލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިން މަަރއި އަިދ  تكليفރަހަދައްާކހެދިއެވެ. ބޮޑެތި 

 ربّދޫކުިރއެވެ. )ޝަްއކެތްެވސްނެތްގޮތުގައި( އެކަމުގަިއ ަކލޭމެނަށް ަކލޭމެންގެ  ކަލޭމެންގެ އަންހެންދަރިްނ ނުމަރައި 

 އެްއވެއެވެ.  إمتحانޑުވެގެންާވ ބޮ ން  َحْضَرةُ ގެ 

)ެއކަލާނެގ  !ކުެރއްވިހިނދު ހަނދާންުކރާށެވެ إعالنކަލޭމެންނަށް އަްނގަވާ  ربّއަދި ކަލޭމެންގެ  (7)

ކުރިއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެަންށ  شكرއަށް  نعمةއެންގެވިއެވެ.( ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

ުކރުމުގެ އެންމެމަތީ ކަމަކީ ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ.( އަދި ަކލޭމެްނ  ޝުކުރު އަށް نعمةހުށީމެވެ. )އްވާއިތުރުކޮށްދެ نعمة

 ގަދަވެގެްނވެއެވެ.  عذابއްާވހުށީމެވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ދެ عذابކާފަރުވެއްޖެްއޔާ )

( ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭމެންނާއި އަދި ބިްނމަތީގައިވާ އެންމެން ކާފަުރވިޔަސް )ެއކަމުްނ عليهالّسالم) موسىއަދި  (8)

ފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންާވ  ذاتއީ އަމިއްަލ  الّلهއަށް އެއްެވސް ެގއްލުމެްއ ނުވާނެއެވެ.( އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން  الّله

 ލިިބޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. تعريفއާިއ  حمدއަދި )އެަކލާނގެ ހިންގަާވ ކަންތަކަށް( 
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެ؟ކަލޭމެންެގގާތަށް ނާދޭެހއްޔެވ        =  ަކލޭމެންެގ ކުީރގެ ީމހުންެގ

 ތައް. خبرތަކުގެ(  أّمة)          =  އެވެ.  ثمودقومއާއި އަދި  عادقومއާއި  قومنوحއެީއ 

       =  .ިއަދި އޭގެފަހުން ައއި މީސްަތކުންނާއ       = މެނުވީ  الّله

 ާއއި މިންަވުރ ދެނެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ.  عددއެމީހުންގެ       =  رسولއެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ 

 ން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ.      = އާއިގެން. دليلެވގެންވާ  بيان         =  ފަހެ އެމީހުންެގ

 އަތްތައް ރައްދުކޮށްފިެއވެ. )އަތްަތއް އަޅައިފިއެވެ.(        = .ިއެމީހުންެގ އަނގަތަކުގައ     =  

 ންނަށް( ދެންނެވިއެވެ. رسولއަދި އެމީހުން )އެ     = ުައހުރެމެން މިަވީނ  ހަމަކަށަަވރ

  ކާފަރުވެގެންނެވެްނ         =  ތިޔަބޭކަލުްނ އެއެއްޗަާކއިގެން ފޮނުވުނުަތކެއްޗަްށ         

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިވަނީ  ޝައްކެްއގައެވެ.  =          =  ތިޔަބޭކަލުން އަުހރެމެންނަްށ

 އެކަމަކަށް ތިަޔގޮާވ ކަންތަކާމެދު.     =  ާحالޝަްއކު ުކރާބަޔަުކ ކަމުގަިއވ .        

 ން އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  رسولއެބައިމީހުންގެ  =       = އާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެްއ  الّله

إله)އެީއ  ؟ވޭހެއްެޔވެ  ( ؟ކަމާމެުދ ކުޑަވެްސ އޮޅުމެއްޭވހެްއޔެވެ حّق         =  އެީއ

 އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ.     =  .ީއެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ގޮާވލައްވަނ

  .( ވުމަށެވެކިޔަމަންތެރި މަށް ހެކިވުމަށާިއ އެަކލާނގެއަށް )އެކަލާނެގ އެއްަކއުވަންތަކަ   =  ެއީއ

 ފުއްސެވުމަށެވެ.  ނަށްއެކަލާނގެ ަކލޭމެން     =  .ްކަލޭމެންގެ ފާފައިގެެތރެއިނ     = 

  އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެން ފަސްުކރެއްވުމަެށވެ.        =  .ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވާ ވަގުތަކަްށ ކަ

 ދުވަހަށް(  قيامة)   =  .ެއެމީހުން ދެންނެވިެއވ    =  .ެތިޔަބޭަކލުން ނުވެެއވ       =  
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 ގެ ދަރިންކަމުަގއިމެނުވީ. آدمއަހުރެމެންފަދަ     =ތިޔަބޭކަލުން ތިޔައެިދވަޑައިގަންނަވަނ        

 އަހުރެމެން މަނާކޮށް ހިެފހެއްޓުމަށެވެ.  =      =  ).ްއަޅުކަންކުރާކަމުގަިއވި ތަކެތިން. )ބުދުތަކުނ 

    =  ްއަހުރެމެންެގ ކާބަަފއިނ      = ެށެވެ.ވާލައް ބަްއވައިތިަޔބޭކަލުން އަހުރެމެންނަްށ ގެނަސްދ!  

      = دليلއަިއ  حّجةވެގެްނވާ  بيان . 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

نوح)އޭގެ ުމރާދަކީ ލިބިފައިވާެނއެވެ.( ެއއީ  ؟ަކލޭމެނަކަށް ުނލިބޭހެްއޔެވެ خبرކަލޭމެންގެ ކުރީެގ މީހުްނގެ  (9)
الّسالم ބާގަިއގެމީހުންނާއި އަދި އެމީސްމީހުންގެ ފަހުްނ ދެން އަިއ  ثمودބާގައިގެމީހުންނާއި  َعادއާއި  قومގެ  عليه

ނޫން ފަރާތަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެީމހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންެގ  الّلهއާއި މިންަވރު  عددމީސްމީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ 

ތަކަްށ  أّمةކަން އެ  رسولތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިެއެވ. )އަދި އެބޭބޭކަލުންގެ  دليلން ބަޔާންވެގެންވާ  رسول

ވެ. ތަކުެގ ކާަފރުންތަްއ ރުޅިއައިްސގެން އެމީހުްނގެ އަނގަތަުކގަިއ އަތްތައްއެޅިއެ  أّمةއިއްވެވުމުން( ެއ 

)އިނގިލިތަކުަގއި ދަިއގަތެވެ.( އަދި އެީމހުން ބުންޏެވެ. ތިޔަބޭކަލުން ެއއެއްޗަާކއިގެން ފޮނުވުނު ަތކެއްަޗްށ 

އަހުރެމެން މިވަީނ ކާފަުރވެގެންނެވެ. އަދި ިތޔަބޭކަލުން އެކަމެއްގެ ަފރާތަށް ައހުރެމެންނަށް ތިޔަޮގވާަލްއާވ 
 ނީ ޝައްެކއްގަެއވެ. އަުހރެމެންނަކީ އެކަމަްށ ޝައްކުުކރާ ބަަޔކީމެވެ. ކަންތަކާމެދު ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ިމވަ

 إله حقّ)ެއއީ  ؟އާއިމެދު އެއްވެސް ަޝއްކެއްޭވހެއްެޔވެ الّلهން އެމީހުންނަށް ވިދާޅުިވއެވެ.  رسولއެމީހުންގެ  (11)

( އެީއ އުޑުތަކާިއ ބިން ނެުތމުގެ ތެެރއިން ހެއްދެިވ ަކލާނގެެއވެ. އެަކލާނެގ ؟ކަމާމެދު އޮޅުމެއްވޭެހއްޔެވެ
ކިޔަމަންތެިރވުމަށެވެ.(  އެަކލާނގެއަށް  ކުރުމަށާއި  قبولކަލޭމެންނަށް ޮގވާލަްއވަނީއެވެ. )އެކަލާނގެ އެއްކަުއވަންތަކަްނ 

ނ ޑައެޅި އެނގިގެްނވާ ަވގުތަކަށް )އެބަީހ: އޭރުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ ފާފައިގެތެެރއިން ފުއްަސވާނެތެވެ. އަދި ކަ
ދުވަހަށް( އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ފަްސކުރަްއވާހުއްެޓވެ. އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ. ތިޔަބޭަކލުންނަކީވެްސ ހަަމ  قيامة

ބޭކަލުންނެއްނޫނެވެ.( ތިޔަބޭކަލުްނ  مالئكةގެ ަދރިބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީ ނުެވއެވެ. ) آدمއަހުރެމެންފަދަ 

އެކަްނ އިގަންނަވަީނ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންުކރިތަކެތީން )ބުދުތަކުން( ައހުރެމެްނ ދުރުކޮްށ ތިޔައެދިވަޑަ

އަހުރެމެންނަްށ  دليلވެގެްނވާ  بيانށެވެ. ފަެހ )ތިޔަބޭކަލުްނ ތިޔަވިދާޅުވާ އެއްޗެްއ ތެދުކަމުގެމައްޗަށް މަނާކުރައްވާ

 (!ނިކަން ގެނަސްދީބަލާށެވެ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ެން ވިދާޅުވިެއވެ. رسولއެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގ   =  .ެއަުހރެމެން ުނވެއެވ 

      =  ގެދަރިންކަުމގައިެމނުވީ.  آدمކަލޭމެންަކހަަލ     =  ްالّلهއަދި ެއހެންނަމަވެސ

   . تعالى          = .ެއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެްނނެވި އަޅެއްގެމަްއޗަށް ދީލަިތވެވޮޑިގަންނަވަެއވ   

    =  .ެއެަކލާނެގ އަޅުތަކުންުކރ         =  .ެއަުހރެމެންގެމައްޗަްށ އޮްތކަމެއްނޫނެވ

  )އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫެނވެ.(      =  ްمعجزةއެއް  حجةّއެއް  دليلކަލޭމެންގެގާތަށް ައހުރެމެނ 

   އެއްގެނައުން.     = ފުޅަށްމެނުވީ.  إذنގެ  الّله     =  ައަށް. الّلهއަދި ހަމ  

         = ެކުރާހުށިކަމެވެ وكيلން  مؤمنފަހ!        =  އަުހރެމެންނަކަްށ

  ނުވެއެވެ. އަުހރެމެންނަށް ހުއްދަެވގެންނުވެއެވެ.        =  ނުކޮށެއް /  وكيلއަށް  الّله

 އެކަލާނގެއަށް އިތުބާރުނުކޮށެއް.           =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލަނގެ އަުހރެމެންނަްށ

 އަހުރެމެން ސަލާމަްތވާނޭ މަގުދެއްކެިވއެވެ. ސީދާމަގުދެއްކެިވއެވެ.     =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 އަހުރެމެން ކެތްުކރާނޫއެވެ.           = .ްކަލޭެމން އަހުރެމެންނަށް ުކރާ އުނދަގޫތަކަށ      

ނޑައެޅިގެން   =  އަްށ ެއކަނި.  الّلهއަދި ހަމަކަ        =   وكيلކުރާމީހުްނ  وكيلފަެހ 

 ކުރާށެވެ.       = .ެއަދި ކާފަރުީވ ީމސްތަކުން  ދެންނެވިެއވ  =  އެީމހުންެގ

 ންނަށް. رسول      = .ެހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބޭަކުލން ނެރެލާހުށީމެވ        =   އަުހރެމެންެގ

 ބިމުން.      =  .ެނުވަތަ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެެމން ތިޔަބޭކަލުްނ ަވއްދާހުށީމެވ         = 

 އަށް  دينއަހުރެމެންެގ       =  وحىއެޭބކަލުންނަްށ  ربّަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެބޭަކލުންެގ 

 ކުރެއްިވއެވެ.     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަނިާޔވެރިްނ

  ހަލާކުުކރައްާވހުށީމެވެ.         =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިޔަބޭަކލުްނ
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 ކޮށްދެއްާވ ުހރީމުއެވެ. تمكينބިމުގައި ހަމަޖައްަސވައިދެއްާވ      =   .ްއެމީހުންގެަފހުނ   = 

 އެގޮތަށް އެކަްނކަން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހިންަގވާހުށީ        =  ގަިއ  حضرةތިމަންރަްސކަލާނެގ

  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބިރުވެިތވާ މީހަކަެށވެ. ނުވަތަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ބިުރވެތިާވ މީހަކަށެވެ.  

  =  ެއަްށ ބިުރވެތިާވ މީހަކަށެވެ. )ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޯފާއަށް ިބރުވެތިާވ  وعيدއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ

 މީހަކަށެވެ.( 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 آدمބޭކަލުން އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. )ަކލޭމެން ތިޔަބުނާގޮތަށް( ަކލޭމެންކަހަަލ  رسولއެމީހުންގެ  (11)

تعالىގެދަރިން ކަމުގައިމެުނވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ. އަދި އެހެންަނމަވެސް  އެކަލާނެގ އަޅުންކުރެ ެއކަލާނެގ  الّله

ގެ އިޒުނަފުޅަްށ  الّلهދެއްވައެވެ. އަދި  توفيقމަގަށް  حقّއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެްއގެމައްޗަށް ީދލަތިވެވޮޑިގަންނަަވއި 

އެްއ ެގނަސްގަތުމަކީ ައހުރެމެންނަށް އެކަށީގެންާވކަމެއްނޫނެވެ.  معجزةއެްއ އަިދ  حّجةއެްއ  دليلމެނުވީ އެްއވެސް 

  !ކުރާހުށިކަމެވެ وكيلއަށް އިތުބާުރޮކށް  الّلهން ހަމައެކަނި  مؤمنވާނޭކަމެއްނޫނެވެ. ފަހެ 

އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުްނ  ؟ކޮށް އިތުބާރު ނުކުރާންީވ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ وكيلއަށް  الّلهއަދި އަހުރެމެން  (12)

އަހުރެމެންނަށް އަުހރެމެން ސަލާމަތްވާނޭ ަމގުދެއްކެވީ އެކަާލނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން )ކާފަރުންާނިއ 
ކޮްށ  وكيلންގެފަރާތުން( އަުހރެމެންނަށް ުކރާ އުނދަގޫތަކަްށ ހަމަަކށަވަރުން އަހުރެމެްނ ކެތްުކރާހުށީމެވެ. އަދި  مشرك

  !ކޮށް ބަރޯސާުކރާުހށިކަމެވެ وكيلއަްށ  الّلهީމހުން ހަމަެއކަނި އިތުބާރުކުރާ

ންނަށް ދެންެނވިއެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެންެގ ބިމުްނ  رسولއަދި ކާފަރުްނގެ މީހުްނ އެމީހުްނގެ  (13)

ފަހެ އެބޭކަލުންެގ ތިޔަބޭކަލުން ނެރެާލހުށީމެވެ. ނޫނީވިއްޔާ ައހުރެމެންގެ ދީނަްށ ތިޔަބޭކަލުން ވައްދާހުށީެމވެ. ދެން

 –ން  مشرك -ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަިނޔާވެރިން  وحىއެބޭކަލުންނަށް  ربّ

 ހަލާކުުކރައްާވހުށީމެވެ. 

އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ ަހލާކުކުެރއްވުމަށްފަހު ިބމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިޔަޭބކަުލްނ  (14)

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވާ ވަޒަންެވރިކޮށްދެއްާވ ުހރީމެވެ. އެގޮތަްށ އެކަންކަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވަީނ 
އަްށ ބިރުވެތިާވ މީހުންނަށެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  مقامގަިއ ހުއްިޓހުންނަންޖެހޭ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 އާއި ކޯފާގެ ަބސްފުޅުތަކަށް ބިރުވެިތވާ އަޅުންނަށެވެ. عذاب
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ( ްحضرةގެ  الّلهއަިދ އެބޭަކލުނ  )ްއެދިވަޑައިގެންނެިވއެވެ. نصرނ   =  އަިދ

 ގެއްލިަހލާކުެވއްޖެއެވެ.    = ުކޮންމެ ބޮޑާ ަޖއްބާރަކ      =  ދެކޮޅުވެިރ .   

      =  އެވެ. ަނރަަކއެވެ.  َجَهنَّمއޭނާެގ ކުރިމަީތގައިވަީނ    = .ެއަދި އޭާނއަށް ބޯންދެވޭނެެއވ  

        = .ްދޮހާއި ލެިއގެފެނުނ      =  ).ެއޭނާ އެބޯނެއެވެ. )ބޯން މަސަްއކަތްކުރާނެެއވ

       =  ،ިއޭނާއަށް އޭތި ދިރުވާލަން ގާތްވެސް ުނވާނެއެވެ. )އެހާނުބަިއވެފައ

 އުނދަގޫވާނެއެވެ.(     = .ެއަިދ އޭނާއަްށ މަުރއަންނާނެއެވ      = .ްހުރިހާތާކުނ 

       = .ެއަދި އޭނާ މަރުވާނެމީހަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވ      =  އަދި އޭނާެގ

 ކުރިމަތީގައިވަނީ. )އަދި ެއއަށްފަހުވެްސ އޮންނާނީ(      =  ާއެވެ.  عذابގަދަެވގެންވ   

    =  .ީކާފަުރީވ މީސްތަކުންެގ މިސާަލކ    =    އަށް. ربّއެމީހުްނެގ     = 

ތައް.  عملއެމީހުންގެ   =  .ެއަޅިފަދައެވ        =   .ިވަިއ އޭިތ ބުރުއްަސއިލ     

     =  .ިވަިއގަދަ ދުަވހެއްަގއ      =  .ެެއމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވ       = 

އެމީހުން އެކުިރ މަސަްއކަތުން. )ހޯދިތަކެތިން(      =  .ްއެއްވެސްކަމަކަްށ / ެއއްވެްސ ެއއްޗަކަށ 

   =  .ެއެީއއެވ        =  .ީަކނޑައެޅިގެންވާ އަދި ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ ަމގުފުރެދުމަކ 

    = ެ؟ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާޯތއެވ     =  ްالّلهتعالىހަމަކަށަަވރުނ  .  

      =   .ެއުޑުތަކާއި ބިންހެއްެދވިއެވ     = ّގޮތުގައި.  حق      =  އެކަލާނެގ

  އެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ.  =  .ެއެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ ގެންދަވައިފީހެވ     =  އަދި އެކަލާނެގ
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  ގެންނަވައި.        =  ތަކެއް. އެހެންބަަޔކު.  َخْلقُއެހެްނ އަުއ      =  އަިދ އެކަްނ

 ނުވެއެވެ.        = އަްށ ބޮޑުކަމަަކްށ  الّلهއަްށ އެއްެވސް ދަތިކަމެއްކަުމގައި. )އެީއ  الّله

 ނުވެއެވެ.( 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިެއވެ. އަިދ  نصرން އެކާފަރުންގެމައްޗަށް  حضرةގެ  الّلهتعالىބޭކަލުން  رسولُއަދި އެ  (15)

 ކޮންމެ ބޮޑާ ނުކިޔަމަންތެރި ެދކޮޅުވެރިއަުކ ެގއްލި ހަލާުކވިއެވެ. 

ެއވެ. އަިދ  عذابނުބައިީމހެއްެގ ުކރިމަތީގަިއވަނީ ަނރަކައެވެ. އެތާނެގ ގަަދ  جّبارއަދި ެއއިން ކޮންެމ  (16)

ބޯންދެވޭނެއެވެ. )އެއީ ކާފަރުން އެތެެރހަށިްނ ނުކުންނަ ދިޔަވަރަކާއި އެކުވެފަިއވާ ދޮހާއި ެލއެވެ.  صديدއޭނާއަށް 

 (الّلهمأجرنامنذالك)  والّلهأعلمއަދި އެހެްނގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެވިފައިެވއެވެ. 

ލުން ގާްތވެެގްނ އޭނާ އޭތި ބޯްނ އަނގައަްށ އަޅާނެއެވެ. )ޭއގެ ނުބައިަކމާއި ހިތިކަމުން( ިދރުވައި  (17)

ނުވާނެއެވެ. އެކަަމކު ބޯނެެއވެ. އަިދ ުހރިާހ ދިމާއަކުން އޭާނއަށް މަުރއަންނާނެއެވެ. އެަބހީ: ަމރުވާާހ އުދަނގޫތަްއ 
نعوذއެވެ.  عذابެގ ފަހުގަިއ ދެންއޮތީ އަދި ގަދަވެގެްނވާ  عذابވާނެއެވެ. ެއކަމަުކ އޭނާ ަމރުނުވާނެެއވެ. އަިދ ެއ 

 .  بالّله

ގެ މިސާލަކީ އަޅީގެ މިާސލެވެ. ަވއިބާުރ  عملއަށް ކާފަުރވީމީހުން ުކރި  ربّމީހުން އެަބއިމީހުންގެ އެބައި (18)

ދުވަހެއްގައި ވައި ައއިސް އެއަޅިތައް ބުުރއްސަިއލާ އަިދ އެތާ އެކައްޗެްއވެސް ނެތި ސާފުވެގެންދިޔަ އަޅީެގ 
ން އެީމހުންނަށް ެއއްވެސްކަމެްއ ކުޅަދާނަ ނުވާނެެއވެ. )އޭަގއި ެއއްވެްސ  عملމިސާލެވެ. އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ ުކރި 

 ދުވަހުން ނުވާނެެއވެ.( ދުުރވެގެންާވ މަގުފުރެދުމަކީ އެއީެއވެ. އެއަޅިކޮޅުގެ މިާސލެވެ.  آخرةއެއް ދަރުމައެއް  ثواب

الّله)އޭ  (19) تعالىގޮތުަގއި  حقّ( ހަމަކަށަަވރުން !އެވެ رسول ބިންހައްަދވާފައިވާކަްނ ކަޭލގެފާުނ  އުޑުތަކާއި الّله

)އެކަްނ ރަނގަޅަށް ކަޭލގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ.( ެއކަލާނެގ  ؟ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ 
ތަކެއް މިތަނަްށ  خلقއެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން މިތަނުން ގެްނދަވައި އަދި ެއހެން އައު 

 ގެންނަވައިފާނެއެވެ. 

تعالىއަދި އެކަމަކީ އެއީ  (21) އަށް ބޮޑުކަމެއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ. އެކަން މަނާކުރާނެ އެކަކުެވސް ނުވެްސ  الّله

 ހުންނާނެއެވެ.

 

  



                      
 

8 2 9   

މާނަ  ގެ إبراهيمسورة  

 

ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ްتعالىއަިދ އެންމެްނ އެކީެއކަށ  قيامةއަްށ ފައުޅުކުރެވޭެނއެވެ. )އެބަހީ:  حضرةގެ  الّله

 ދުވަހުން ފައުޅުުކރެވޭނެެއވެ.(      =  .ެއަިދ ދެރަނިކަމެތިން ބުނާނެއެވ      = 

 ބޮޑާވެ މަތިހަށިނަގައިގެން އުޅުނުމީހުންނަށް.           =  ާވެެގްނ  تبعހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނ

 )ދުނިޔޭގައި( އުޅުނުބަޔަކުކަމުަގއި ައހުރެމެންވީމުެއވެ.          =  ފަހެ ކަލޭމެން ައހުރެމެންެގ

  ؟ކޮށްދީފާނުެހއްޔެވެ دفاعކިބައިން      = ން.  عذابެގ  الّله     =  ެއއްެވްސ

 އެއްޗެއް / އެްއވެސް މިންަވރެއް.   =   .ެއެމީހުން ބުނާނެއެވ        = އަހުރެމެންނަްށ  الّله

 ތެދުމަގު ދެއްކެވިނަމަ.       =  .ެހަމަކަަށވަރުްނ އަހުރެމެްނ ކަލޭމެނަްށ ތެދުމަގުދެއްކެވީުމހެވ   

   =  .ެއަުހރެމެންގެ މަްއޗަށް ހަމަހަމަވެގެންެވއެވ            ކެތްެތރިކަމެއްނެތި ތެޅިފޮޅުމެޭކ

 ކެތްތެރިވުމެކޭ.         =  .ެަސާލމަތްވާނެތަނެއް ައހުރެމެންނަކަްށ ނުެވއެވ   

   =   .ެއަދި ސައިތާނު ބުނާނެެއވ      =   .ްކަންތަްއ ނިމުނު ހިނދުނ  

     =  ްކުރެއްިވއެވެ.  وعدކަލޭމެނަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުނ      وعد  ފުޅު.  حّق

    =  ުކރީމެވެ.  وعدއަުހރެންވެްސ ކަލޭމެނަްށ       = ެوعدނާ ުކިރ ންއަުހރެން ަކލޭމ 

 ީވއެވެ.  خالفއާއި        =  .ެއަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަކަްށ އަުހރެންނަކަްށ ނުވެއެވ  

  =  އެއް. ثابتدليل -އެއްެވސް ބާރެްއ       =  .ީއަހުރެން ހަމަ ކަލޭމެނަށް ގޮވުންމެނުވ

         =  .ެދެންފަހެ ކަލޭމެން އަހުރެންނަްށ އިޖާބަދިނީއެވ       =  ަފހެ ަކލޭމެްނ

  !އަހުރެންނަށް ަމލާމާތް ނުުކރާށެވެ       =  ތަކަްށ  نفسއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ

  !މަލާމާތްކުރާށެވެ        = .ެކަލޭމެން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ީމހަކަކަމުގައި އަހުރެން ުނވެއެވ  

       =   .ެއަިދ ައހުރެްނ ަސލާމަތް ކުރެވޭެނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ ނުެވއެވ   

   = .ެހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ދެކޮޅުހެދީެމވެ. ިއންކާރުކުރީމެވ     =   ކަލޭމެްނ

  އަށް ކަލޭމެން ުކިރ އަޅުކަމުގައި އަުހރެން ބައިެވރިކުރުާމއިމެދު(  الّلهކުރި ކަްނކަމުގައި. ) شريكއަހުރެން 

   =  )ިމީގެކުރިން. )ދުނިޔޭގައ     = ެ( !ހަމަކަށަވަރުން އަިނޔާވެރިން )ދަންނަެއވ 
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       =  ިނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ   އެވެ. عذابކަ    

    =   ިީވ މީސްތަކުން ވެއްދެިވއްޖެއެވެ. )ވެއްދެވޭނެއެވެ.( إيمانއަދ        =  އަިދ

عملއެމީހުން   ކުރި.  صالح    = .ްބަގީޗާތަކަކަށް. ސުވަރުގެަތކަކަށ          = 

 އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ުދވެދުވެއޮންނަ.      =  ޭحالއެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބ .   

    =  ެގެ އިޒުނަފުޅަށް.   ربّއެމީހުންގ       =  ެއަީކ  َتِحيَّةއެތާނގައި އެމީހުންގ

 )ސަލާމްކުރުމަކީ(     = ބޭކަލުން ުކރައްާވ ސަލާްމއެވެ.( مالئكةމިކަލިމައެވެ. )ެއީއ  سالم  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 ميدانގެ  محشرއަށް ފާޅުވާނެއެވެ.  حضرةެގ  الّلهتعالىއަދި އެ އެންމެން އެީކ ކައްވަޅުތަކުން ުނކުމެގެން  (21)

ވެގެންއުޅުުނ  تبعއަށް ހުސްބިމަށް ޖަމާވާނެެއވެ. ދެންފަހެ ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުިއރު ބޮޑާވެ ކިުބރުެވރިވީ މަތީމީހުންނާ 
ެވގެންވާ ބަަޔކުކަމުގަެއވެ.  تبعދެރަނިކަމެތިން އެމީހުންނަށް ބުނާނެެއވެ. )ދުނިޔޭގައި( ައހުރެމެންވީ ކަލޭމެނާ 

ގެތެރެއިން އެއްވެްސ މިންަވރެއް އަުހރެމެންެގ  عذابެގ  الّله)ކަލޭމެން ބުނިހާކަެމއް އަހުރެމެްނ ކުރީެމވެ.( ފަެހ 
تعالىބޮޑެތިމީހުން ބުނާނެެއވެ.  يعنى:. ުދރުކޮށްދޭށެވެ. އެމީހުން ؟ނޫހެްއޔެވެކޮށްދޭ دفاعކިބައިން ަކލޭމެން   الّله

ނަށް ތެދުމަގުދެއްކީމުހެވެ. )މިހާރުދެން( ައހުރެމެްނ ން އަހުރެމެންނަށް ތެދުމަގުދެއްެކވިނަމަ އަުހރެމެންވެސް ކަލޭމެ
ްސ ހަމަހަމަެއވެ. އަުހރެމެންނަށް ަސލާމަތްވާްނ ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ހަޅޭލަިއ ތެޅިފޮޅުނަސް އަދި ނުވަަތ ކެތްެތރިވިޔަ

 ދާނެ ތަނެއް ނެތެވެ. 

ކަންތައްތައްވެ ނިމުމުން ޝައިތާނު ބުނާނެއެވެ. )ެއބަހީ: ސުަވރުގެވަންަތވެރިން ުސވަުރގޭގަިއ ހަމަޖެިހ  (22)
ނަރަކަވަންތަެވރިން ނަރަކަިއގައި ހަމަެޖހި ނިމުމުން ޝަިއތާނު ބުނާނެއެވެ. އެއީ އެސޮރު ަނރަކަިއގައި ުހެރ 

تعالىރުން ކޮށް ބުނާބުނުމެެކވެ.( ހަމަަކށަވަ مخاطبނަރަކަވަންތަެވރިންނާ  وعدނަްށ ހަަމ ންކަލޭމެ الّله  حّق

 خالفއާއި އަުހރެން  وعدނާުކރި ންކުީރއެވެ. ައދި އަހުރެްނ ކަލޭމެ وعدކުރެއްިވއެވެ. އަދި އަހުރެްނވެސް ަކލޭމެނަށް 

އެްއ  حّجةއެއް  دليلކުރާނޭ އެއްވެްސ  دليلކަމުގެަމއްޗަށް  ثابتކުރިިއރު އެބަްސ  وعدވީއެވެ. އަިދ އަުހރެން 
ނަށް އަހުރެން ބުނާގޮތަށް އުޅުމަށް ގޮވިކަން ނޫން އެހެން ެއއްެވްސ ންއަހުރެންނަކަށް ނުެވއެވެ. ހަމައެކަނި ަކލޭމެ

އަށް އިޖާބަ ނުދިނީއެެވ.  حّقوعدެގ  الّلهފިަޔވައި( އަުހރެންނަށް ިއޖާބަދިނީއެވެ.  الّلهހެއްކެއްނެތެވެ. ދެން ަކލޭމެން )
ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ  !އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ 5ްނ އަުހރެންނަށް ަމލާމާތް ނުކުރާށެވެއެހެންވީިއރު ދެްނ މިާހރު ކަލޭމެ

ކަލޭމެްނ ސަލާމަތްުކރާނޭ މީަހކުކަމުގަިއ ައހުރެްނ ނުވެެއވެ. އަިދ އަުހެރްނ  !ތަކަށް މަލާމާްތ ުކރާށެވެ نفسއަމިއްަލ 
އަްށ  الّلهކުރީ ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުއިރު ަކލޭމެން ސަލާމަތްކުރާނޭ ބަޔަުކކަމުގައި ަކލޭމެން ނުވެއެވެ. ހަމަކަަށވަުރން މީގެ

يعنى: –ކުރި އަޅުކަމުގަިއ އަުހރެްނ ބައިެވރިކުރުމާމެުދ އަުހރެން ެދޮކޅުހެދީމެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އަނިޔާވެރިންނަްށ 
 އެވެ.  عذابދުވަހުން( ހަމަ ވޭންދެިނވި  قيامةހުީރ ) –ންނަށް  مشرك

ކުރި މީސްތަކުން އެތަްނތާނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމިދެމިހުންނަ ަބގީޗާތަކަކަްށ  صالحعملވެގެން  إيمانއަދި  (23)

 حالފުޅަށް އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭ  إذنގެ  ربّދުވަހުން(ވެއްެދވޭނެއެވެ. އަދި އެބައިމީުހންގެ  قيامةސުވަރުގެތަކަްށ )

 މި ަކލިމައެވެ. سالمކުރާ ސަލާމަކީ ހަމަ  ބޭކަލުްނ ެއ ސުވަުރގެވަްނތަވެރިންނާއި مالئكةގައެވެ. އަިދ އެސުަވރުގޭަގއި 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ެ؟ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައި ުނގަންނަވަމުތޯއެވ        = تعالى މިސާެލްއ  الّله

  ޖައްސަވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން.    =  ުއެއްގެ. كلمةރަނަގޅ       =  ރަނގަުޅ

 ގަހެއްފަދައެވެ.       =  .ާއޭެގ ބުޑު )ބިމުގައި( ރަނގަޅަށް ަހރުާލ ސާބިތުވެގެްނވ     

    = .ާއަދި އޭގެ ގޮފިތައް އުޑަށް ައރައިފައިވ        = .ޭއޭގެ މޭވާ ލިބެވ      

  ކޮންމެހިނދެއްަގއި.  =    =  ފުޅަށް.  إذنގެ  ربّއެގަުހގެ ވެިރ          = 

 މިސާލުތައް ޖައްަސވައެވެ.   الّلهتعالىއަދި    =  .ްމީސްތަކުންނަށ        =  

  ގައި.  أّميدލިބުމުެގ  نصيحةއާިއ  وعظއެމީހުން      =  ިمثالއެްއގެ ) كلمةއަދި ނުަބއި ހަޑ 

 ޖައްސަވައެވެ.(          =  .ެނުބައި ވިޔާނުާދ ގަހެއްފަދަެއވ     =  / އެ ުލހިފައިާވ

  ވަކިވެފައިވާ.      =   .ްބިންމަތީނ          =  ްކަމެްއ  قرارއެޔަްށ އެްއވެސ

 ހަމަޖެހުމެއްނުވާ.          =  ްثابتއީމާންވީ މީސްތަކުނ  ކުރައްވަެއވެ. الّله   

   = ގަިއ(   اَلإلهإاّلالّلهمحّمدرسولالّلهަބހުގަިއ ) ثابت       =   ަގއި.   حياةދުނިޔޭެގ

      =   ގައިވެސް.  آخرةއަިދ        = ( مشركއަިދ އަނިާޔވެރިްނ  )ްނ

تعالى  މަގުފުރައްދަަވއެވެ.   الّله    =   ިކުރައްވަެއވެ. الّلهއަދ        =  އެކަލާނެގ

  ؟ަކލޭގެފާުނ ެދކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ  =     އެދިވޮޑިގެންނެިވ ކަމެއް.        = 

  ބަދަލުކުރި މީހުންނަށް.    =  نعمةގެ  الّله     =  .ްކާފަރުކަމަށ      =  

  އެމީހުން ވައްާޓލައި.   قومއަދި އެމީހުންެގ     =  .ްހަލާކުެގ ގޮަވއްޗަށ   =  ީَجَهّنمެއއ 

 އެވެ.       =  .ެއެމީހުން އެނަަރކައަށް ވަންނާނެެއެވ. އެތާ އަނދާނެއެވ       = 

   ވެ ތިބުމަްށ ނުބައިވެގެްނވާ ތަނެކެވެ. قرارއެއީ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ރަނގަުޅ ކަލިމަެއއްެގ މިާސލުޖައްސަވަީނ  ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާުނ  تعالى الّله( !އެވެ رسولالّله)ޭއ   (24)
ނޑާއި ބުުޑ  ؟ވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެނެދެ )އެމިސާލު ަޖއްސަވަނީ( ރަނގަޅު ގަހެއްފަދައިންނެވެ. ެއގަހުެގ މައިގަ

 ރަނގަޅަށް ބިމުގަިއ ހަުރލާ ސާބިުތވެފައިވެެއވެ. އަދި އެގަުހގެ ގޮފިތައް މައްޗަްށ އަަރއިގެންގޮްސ އުޑަށްގޮސްފަެއވެ. 
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ވެްސ ލިެބއެވެ. އަދި  މީސްތަކުންނަްށ ފުޅަށް ކޮންމެހިނެދއްގައި إذنގެ  ربّއެގަހުެގ މޭާވ އެަގހުެގ ެވރި  (25)
 ކުރުމަށްޓަކަެއވެ.  عبرةحاصلިލބިގަނެ  وعظއާއި  نصيحةމިސާލުތައް ޖައްސަވަީނ އެމީހުްނ  تعالى الّله
 ެންގެ ބަސްތަފާތެވެ. ބައެްއ  مفّسر އަާކއިމެދު كلمةމިދެާއޔަތުން މިސިފަުކރައްާވ ރަނގަޅު  !ދަންނައެވ

الّلهބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ ެއއީ  إاّل إله اَل َأن އަކު ނުވާކަމަްށ  إلهނޫން  الّلهކަމަށެވެ. )އެބަހީ:  كلمةމި  َشَهاَدة
އެވެ. އަދި އަނެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަީނ  إيمانައޅާގެ  مؤمنހެކިވުންކަމަށެވެ.( އަނެއްބައިޭބކަލުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ 

ން ގިނައެެވ.  مفّسرެއއީ ކަދުރު ރުއްކަުމގައި ވިދާޅުާވ  އަޅާކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅު ަގހަކީ مؤمنއެއީ ހަމަ ސީާދ 
ކޮށް ހެޮޔކަންތައްަތްއ  ِذكرއަްށ  الّلهއަޅާ ބިމުަގއި ގަސްފަދައިން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެހުެރ އޭާނ  مؤمنކޮންމެއަކަސް 

އި ހަމައަްށ ާދ ކުރުމުން ެއކަންތައްތަްއ ވަގުތުްނ އުޑަްށ އުފުެލއެވެ. އެީއ ގަުހެގ ގޮފިތަްއ މައްޗަށްޮގސް އުޑާ
ކޮށް އަޅުކަން ކުރުމުން އޭގެ ދަރުމަޔާ ަސވާބު އޭނާއަށް ލިބެއެވެ. އެީއ  ذكرމިސާލެވެ. ކޮންމެހިނދެއްގަިއވެސް އޭނާ 

والّلهގަހުެގ މޭވާ އަބަުދ ލިެބވޭ މިސާެލވެ. ކަދުުރ ުރކަކީވެްސ ޭއގެ މޭވާާޔ ފައިދާ އަބަދުވެސް ލިބެޭވ އެއްެޗކެވެ. 
 . أعلم
އެްއގެ މިާސލަީކ ނުބަިއ ގަެހއްެގ މިާސލެވެ. ެއގަސް ބިމުްނ ުލހި ވަކިވެފަިއވެއެވެ.  كلمةއަދި ނުބަިއ  (26)

 ކަމެއް ނުވެެއވެ.  ثابتއެގަހަށް އެއްވެްސ ަހރުދަނާކަމެއް 
 ެބަހެވެ. އަދި ޭއެގ  ގެشركކަލޭގެ ބުނާ ކާަފރު ބަހެވެ.  كافرއަކީ  كلمةނުބައި  !ދަންނައެވ

އެވެ ކިޔާ ހިތި ނުބަިއ  َحْنظََلةُމިސާލެއްކަމުގައި އެވަނީ ނުބައިަގހެއްެގ މިސާލެވެ. އެަގހަީކ އޭގެ މޭވާކަމުަގއިވާ 
އަކީ ބިމުަގިއ ސާބިުތ  عملއަީކވެްސ ެއފަދަ އެއްެޗކެވެ. އޭނާެގ  عملމޭވާއެްއ ނުކުންނަ ގަހެކެވެ. ކާފަރުްނގެ 

އޮންނާނީ އޭނާގެ  عملއެއް ނެތެވެ. އޭނާ  ثوابއުޑަށް ނާރާނެއެވެ. އެއަަކށް  عمل އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ 
  والّلهأعلمއަްށ ދާންދެންނެވެ.  قيامةބުރަކަށިމަތީގައެވެ. 

اَلގަިއވެްސ ސާބިތުކުރަްއވައެވެ. އެީއ  حياةދުނިޭޔެގ  الّلهتعالىމަތީ  ސް ވީ މީސްތަކުްނ ސާބިތު ތެދުބަ إيمان (27)
 الّله رسول محّمد الّله إاّل ެއވެ. އަދި إله ގައިވެްސ އެބައިމީހުން އެބަސްމަތީ ސާބިތުުކރައްވަެއވެ. ައިދ آخرة

  -އަނިޔާވެރިން  ން مشرك تعالى އެމީހުން ަމގުފުރައްަދވައެވެ. އަދި الّله تعالى އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާާހ الّله
 ކަމެއްކުރަްއވައެވެ. 

 ެثابتވީ މީސްތަކުްނ  مانإي !ދަންނައެވ تعالى ކުަރއްާވ ވާހަކައިގެެތރޭަގއި އެމީހުންނާިއ ކައްވަޅުަގިއ  الّله
تعالىސުވާލު ވެވެމުންދާއިުރ  ގައި ސާބިތުކުަރއްާވ ކަމުގަިއ ގިަނ ރިާވޔަތުްނ  جوابއެމީހުްނ ރަނގަޅު  الّله

 . والّلهأعلمއައިސްފައިވެެއވެ. 

الّله)އޭ   (29)، (28) ކާފަރުކަމަަކށް ބަދަލުކުރިީމހުން ކަޭލގެފާުނ  نعمةެގ  الّله( !އެވެ رسول
ހަލާުކގެތެރެއަްށ ަހލާކުެގ ގޮވަތީގެެތރެައްށ  قومއަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  ؟ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ 
 ވާ ތަނެެކވެ.ވުމަށް ނުބައިވެގެން  قرارއެވެ. ަނރަކަެއވެ. އެީއ ހަަމޖެހުމަށް  جَهنَّمވައްޓައިިލއެވެ. ެއގޮވައްަޗކީ 

 ެعليهوسّلمމިާއޔަތުގަިއ ސިފަެވގެްނ މިދަނީ  !ދަންނައެވ ންެގ  قريشެގ ކާފަުރ  مّكةއާިއ  محّمدصّلىالّله
علمވާހަކަކަމުަގއި   الّلهއަކީ  نعمةފޮނުއްވި  الّلهވެރިންުކރެ ަވރަށްގިނަ ބޭަކލުން ިވދާޅުވެއެވެ. އެމީހުންނަށް  تفسير

 آخرةއެވެ. ެއއީ އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ފޮނުއްިވ ދުނިޔެާއއި  محّمدصّلىالّلهعليهوسّلمއާެއވެ.  رسولފޮނުއްވި މާތް 

ލުމަްށ ނުވެ އެކަލޭގެފާނު ރަށުންވެސް ެނރެ إيمانއަށް ކާފަރުވީެއވެ. އެކަލޭގެާފނަށް  نعمةއެވެ. އެމީހުން އެ  نعمةގެ 
ގެ ބޮޑެތި ކާފަރުންގެ ސަބަބުން ދެންތިިބ  قومދި އެ ކާފަރުކަމަށް ބަދަލުުކރީއެވެ. އަ  نعمةއެ މަސައްކަތް ކުރީެއވެ.
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އެތައްބަޔަކުވެްސ ހަާލކުގެތެެރއަށް ވެްއޓުނީއެވެ. ބަދުުރ ހަނގުރާަމއިގައި އެތައްބަޔަުކ ކާފަރުކަންމަީތ 
މަރުވެދިޔައީެއވެ. މިވާހަަކއިެގ ސަބަބު މައްާކގެ ކާަފރުްނނާއި ގުޅިގެން އައިސްފަިއ އޮތެއްކަަމކު ެއގޮތަްށ 

އްކުރާ އެންމެން އޭގެތެެރއަށް ނުވަދެ ނުދާނެ އެްއގޮތެްއވެސް ނެތެވެ. ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަެވރިކަމަށް މަގުދައްާކ ކަންތަ
ވުމަށް  تبعތައް ހަދާ އެއަށް  قانون خالفތަކާއި ހަމަތައް ދޫކޮށް އެޔާ  حكمގައިވާ  سّنةއާއި މާތް  قرآنކީރިތި 

މައްސަަލ ހަަމ އެއްމައްަސލައެެކވެ. ތަނާިއ މީހުްނެގ  ؟ނުވަންނާެނ ބާވައެވެ އަމުރުކުާރ ބަަޔކު ިމއާޔަތުެގ ދަށަްށ 
 . والّلهأعلمތަފާތެއް މެނުވީ ނެތެއްނޫންތޯެއވެ. 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ިންތައް ލިެއވެ.   شريكއަށް  الّلهއެމީހުްނ އަދ        = ެގ  الّله

  މަގުން ފުެރއްދުމަށްޓަކަިއ )މީސްތަކުްނ މަގުފުރެއްދުމަށް(    =  الّله)ޭއ ( ކަލޭގެފާުނ !އެވެ رسول

   !ކަލޭމެން އަރާމުުކރާށެވެ 5ވިދާޅުވާށެވެ     =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ އެނބުިރ

 ދާތަންވަނީ.        = .ެަނރަކަިއގައެވ   =   5( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)ޭއ  

       =  .ްއީމާންީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަށ      =  އެީމހުްނ

 !ކުރާށެވެ قائمނަމާދު     = ެޒަކާތްދޭށެވެ !އަދި އެީމހުން ހޭދަކުރާށެވ!         =  

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ދެއްވިތަކެތީން.    =  .ިސިއްރާއި އަދި ފައުޅުގައ       

   = .ްައއުމުެގ ކުރިނ     =  .ްދުވަހެއ    =  / .ެއެްއ  فديةއެދުވަުހ ގަނެިވއްކުމެްއ ނުވެެއވ

   ކުރުމެއް ުނވެއެވެ.  قبول   =   ކަމެއްވެްސ ނުވެއެވެ.  رحمةއަިދ     = سبحانه الّله

  ެއވެ.  وتعالى       =  .ީއުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވ          = 

 އަދި އެކަލާނގެ އުޑުން ފެން ާބވައިެލއްވިއެވެ.       = .ެއަދި އެކަލާނގެ އެފެނުން ެނރުއްިވއެވ   

  =  )ްގަްސގަހުެގ މަތިވަރު. )ބާވަތްތައ        =  .ްކަލޭމެނަށްާވ ރިޒުެގއްގެގޮތުނ   

    = .ެއަިދ އެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ނައުފަަހރު ކިޔަމަންކުެރއްވިއެވ         = 

ނޑުގައި ދުވުމަށް.   ކަ   =  ފުޅަށް.  أمرއެކަލާނެގ         =  ައިދ
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 ކަލޭމެނަށްޓަކައި އެަކލާނގެ ޯކރުތައް ކިޔަމަން ުކރެއްިވއެވެ.       =  ިއަދ

ދާއިމީގޮތެއްގަިއ   =     އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކައި އިރާިއ ހަނދު ކިޔަމަންުކރެްއވިއެވެ.

 އަރާއޮއްސޭޭނގޮތުން.          =  ނޑާިއ ދުާވުލ އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ ރޭގަ

  ކިޔަމަންކުރެއްިވއެވެ.   =   .ެއަދި އެކަލާނގެ ކަޭލމެނަށް ދެއްވިއެވ          = 

  އެ އެއްޗަކަްށ ކަލޭމެން އެދުުނހާ ތަކެތިން.          =  ްތައް ގުާނ  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

  ކުރިޔަސް. عدد     = .ެކަލޭމެނަްށ އެތަކެިތ ހިމަނަިއ ނުގަނެވޭނެެއވ    = 

  ހަމަކަށަވަރުން އިންސާާނވިއެވެ.       = (شكرތަކަށް  نعمةގެ  الّله  )ްއަށް  نفسނުކޮށ

  ތަކަށް( ގިަނއިން ކާފަުރވާ މީހަކުކަމުގައި. نعمةއަނިޔާވެރިކަންބޮޑު އަދި )ެއ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެ މަުގްނ  الّلهންތަކެއް ަލއި އެަކލާނގެާއއި ބައިެވރިކުީރއެވެ. އެީއ  شريكއަށް  الّلهއަދި އެމީހުން  (31)

الّلهމީސްތަކުން ފުރައްާދ ދުރުުކރުމަށެވެ. ނުވަަތ އެމީހުްނ މަުގފުރެދުމަށްޓަކައެވެ. ޭއ  ކަޭލގެފާުނ  !އެވެ رسول
ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެން އެނބުރިދިއުންވަީނ  !އަުކ އަރާމުުކާރށެވެ مّدةކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގަިއ  !ވިދާޅުވާށެވެ

 ތީ ަނރަކަިއގައެވެ. ނަރަކައަށެވެ. ނުވަަތ އެނބުރިދާތަްނ އޮ

الّله)އޭ  (31) ވެގެންތިިބ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  إيمان( ކަޭލގެފާނަށާއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް !ެއވެ رسول
އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުންަންށ  !ކުރާށެވެ قائمއެމީހުްނ ނަމާދު  5އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

( ެއއީ އެދުވަހުްނ !ީދ ހަދާށެވެ صدقاةގެ ަމގުގަިއ ޒަކާތްދީ  الّله) 5ދެއްވިތަކެތީން ިސއްރާިއ ފައުޅުގަިއ ހޭދަކުރާށެވެ
ްއ ތެރިކަމުެގ އެްއވެސް ކަމަކުންފައިދާއެ  رحمةވުމެއްެނތް އަދި  قبولއެއް  فديـةއެއްވެސް ގަނެވިއްކުމެްއ ނެތް އަދި 

 ދުވަސް( އައުމުެގ ކުރީންނެވެ.  قيامةނުކުރާނެ )

އެވެ. ައދި އެކަލާނގެ އުޑުން ފެން ބާވައިެލއްވިެއވެ.  الّلهއުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެތެރެއިްނ ހެއްދެީވ ހަމަ  (32)
ެނރެދެއްިވއެވެ. ެއީއ ނަށް ންދެން އެފެނުެގ ބާރުަގއި އެފެުނގެ ސަބަބުްނ ގަްސގަހުެގ މަިތވަރުތަްއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެ

ނޑުގައި ދުވާ ނައުދޯނގުފަަހރު )މޫދުގަިއ ދުާވ ންކަލޭމެ ނަށްވާ ރިޒުެގއްގެގޮތުންނެވެ. އަިދ އެަކލާނގެ އަުމރުުފޅަށް ކަ
ަް ންނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެއްިވއެވެ. އަދި ކަލޭމެންއުޅަނދުތައް( އެކަލާނގެ ަކލޭމެ ނަށްޓަކައި ޯކރުތައްވެސް އެކަލާނގެ 

 ވިއެވެ. ކިޔަމަންކޮށްދެއް

ނަްށ ކިޔަމަންކޮށްދެއްިވއެވެ. ންއަދި ދާއިމީގޮެތއްގަިއ ައރާއޮއްޭސގޮތަށް އިާރއި ހަނދު އެަކލާނގެ ކަލޭމެ (33)
ނޑާިއ ދުވާުލވެސް )  ނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެްއވިއެވެ. ންން ތަރުތީބުވެ ހިނގާގޮތަްށ( އެކަލާނގެ ަކލޭމެ قواعدއަދި ރޭގަ

ިދ އެކަލާނގެއާިއ ސުާވލުކޮްށ ދެންނެވި ކޮންމެއެއްޗަކުްނވެސް އެކަލާނެގ އަދި އެެއއްޗަކަްށ ކަލޭމެްނ އެ (34)
ކޮށް  عددތައް ކަލޭމެންނަށް  نعمةކުރިޔަސް އެ  عددތައް ގުނާ  نعمةގެ  الّلهއެއިން ބައެއްދެްއވިއެވެ. އަދި ަކލޭމެން 

އެކަލާނެގ  شكرތަކުގެ  نعمةހިމަނައި ނުގަނެވޭނެެއވެ. އެހާގިނަވާެނއެވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ އިންސާނާވީ )އެ 
އަްށ  نفسނޫންފަރާތަކަށް އަނބުރަިއލާ އެކަލާނެގ ނޫންފަރާތަކަްށ އަޅުކަންުކރުމުެގ ގޮތުން( އޭނާެގ 

 އަނިޔާވެރިައކުކަމުގަެއވެ. އަދި އެކަލާނެގއަށް ގިަނގިނައިން ާކފަރުވާމީހަކުކަމުަގއެވެ.
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ި( ވިދާޅުވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ.( عليهالّسالم) إبراهيمއަދ       

  =  5މިރަްށ ަލއްވާންދޭވެ 5އެވެ  ربّޭއ އަޅުެގ      =.ިއަމާންތަނެއް ކަމުަގއ          = 

   !އަދި މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ދަރިން ުދރުުކރައްވާ އެއްފަރާތްުކރަްއވާންދޭވެ          ްއަޅަމެނ

  !އެވެ ربّއޭ އަޅުގެ   =    ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން.   =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެތަެކިތ

  މަގުފުރައްދައިފިެއވެ.       =  .ުމީސްތަކުންުކރެ އެތަެކއްބަޔަކ       =  ފަެހ މިއަާޅާއ

 (  !ވެއްޖެމީހާ. )ދަންނައެވެ تبع     =  ގަިއ )ގޮތުގައި(  سّنةފަެހ ހަމަަކށަވަރުން އެމީހަުކ އެީއ މިއަޅާެގ

   ވާ މީހެކެވެ.    =   ).ެއަދި މިއަޅާއަށް އުރެިދއްޖެ މީހާއީ )ކުށްެވރިއެެކވެ. ފާފަވެރިއެެކވ    

 އަދި ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ.  =     =   ާލެއްުވްނ  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

 ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ.      =   ެއެވެ ربّއޭ އަޅަމެންގ!      =  ހަމަކަށަވަރުން މިއަާޅ

  ވަޒަންވެރިވެއްަޖއީމެވެ.   =   ްމިއަޅާގެ ދަރިފަސްޮކޅާއިގެނ.   =  .ިވާދީއެއްގައ     

    =  )ްނޑެއްނެތް. )ަގހެްއ ވިނަެއްއ ނެތ  ދަ        =   ެحرمةއިަބރަސްކަލާނގ 

 ތެރިކުރެްއވި ގެފުޅުކަިއރީގައި.      =  ެއެވެ ربّއޭ އަޅަމެންގ!      =  އެއީ އެމީހުްނ

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  قائمނަމާދު           =  ފަހެ މީސްތަކުްނކުރެ ބަަޔކުމީހުންގެ ހިތްަތްއ

  !ލައްވާންދޭވެ    =   .ިއެީމހުންގެ ަފރާަތށް )ލޯބިވެތިކަުމގެ ގޮތުން( ލެނޭބއެއްޗެްއކަމުގައ 

     = ެއަިދ އެމީހުންނަްށ ރިޒުގުދެއްވާންދޭވ!     =  މޭާވެގ ބާވަތްތަކުން. )ގަސްަގހާގެީހެގ

 ތަކެތީން(        =  ްކުރުމަށްޓަކައި. شكرއެމީހުނ    =   ެއެވެ ربّއޭ އަޅަމެންގ! 

    =  .ެހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވެއެވ         =   އަޅަމެްނ

 ވަންހަނާކުރާ ތަެކއްޗާއި އަދި އަޅަމެން ފައުޅުކުރާތަކެތި.        =  ިتعالىއަދ އަށް  الّله

  ެއއްވެްސ އެްއޗެއް. =   ވަންހަނާވެގެްނ ނުވެެއވެ.              = 

  ބިމުގައިވެސް އަދި އުުޑގައިވިޔަސް.   =  ިއަށެވެ.  الّلهެވގެންވަނީ  حقّއެއް  شكرއާއި  تعريفއެންެމހައ
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

        = .ެއެަކލާނގެީއ މިއަޅާއަށް ެދއްވި ކަާލނގެއެވ        = ُން ދުވަސްވުމާެއކު.  ُعُمر

         = الّسالم) إسماعيل الّسالم) إسحاق( އާއި عليه    (عليه   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެއީ.  ربّމިއަޅާގެ       = އައްަސވާވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެކަްނ ކަށަަވރެވެ. دعاء 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (35) الّسالم) إبراهيم( !ެއވެ رسول އަށް ދެންނެވިހިނުދ  ربّ( އެަކލޭގެފާނުންގެ عليه

( އަމާން ރަެށއްކަމުގަިއ مّكةމިރަށް ) !އެވެ ربّއެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަޅުގެ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ
  !އަދި މިއަޅާާޔ މިއަޅާގެ ަދރިން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާ ދުރުުކރައްވާންޭދވެ !ލައްވާންދޭވެ

އެބުދުތައް މީސްތަކުންކުެރ ގިނަބަަޔުކ  يعنى:ހަމަކަަށވަރުްނ އެތަކެިތ  !އެވެ ربّއޭ އަޅުެގ  (36)
ެވއްޖެމީހަކީ( ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާެގ  تبعވެއްޖެމީހަީކ )މިއަާޅގެ މަގާިއ  تبعިއ މަގުފުރައްދައިފިެއވެ. ފަެހ މިއަޅާއާ

ގައިވާ މީެހކެވެ. އަދި މިއަޅާއަށް ުއރެދިއްޖެމީހަކީ މިއަޅާެގ މަގުގަިއާވ  سّنةމީހެކެވެ. މިއަޅާގެ މަގުަގއި އަދި މިއަޅާެގ 
ލެްއވުްނ  رحمةމީހެއް ނޫނެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި 

 ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ. 

ނޑުބިމެއް ގަެހއްނެތް  !އެވެ ربّއޭ އަޅަމެންގެ  (37) ހުސްވާދީެއއްގައި ިމއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮުޅްނ އެއްެވސް ދަ
ތެރިުކރައްވާފަިއވާ އިބަަރސްކަލާނެގ  حرمةބަޔަކު މިއަޅާ ވަޒަންވެރިުކރުވައިފީެމވެ. އެއީ އިަބރަސްަކލާނގެ 

ކުރުމަށްޓަކައެވެ. )އިބަރަސްަކލާނގެ ގެުފުޅ  قائمގެފުޅުކައިރީގަެއވެ. މިއަޅާ އެގޮތަށް މިހެދީ އެީމހުން ނަމާދު 
 އި އެީމހުން އަޅުކަންުކރުމަށްޓަކައެވެ.(ކައިރީގަ 

ައށްޓަކައި ލޯބިވެތިކަމާިއ ޯއގާެވރިކަމާއިއެކު(  الّلهފަހެ މީސްތަކުންުކެރ ބަޔަކުމީހުންެގ ހިތްަތއް ) 
)މިބަސްފުޅުްނ މުރާދުކުެރވެީނ މީސްތަކުްނ  !އެމީހުންނާއި ދިމާއަްށ ލެނބޭނެގޮްތ އިބަރަްސކަލާނެގ ލަްއވާނދޭވެ

ން ލިއުްއވައެވެ.( އަދި ޭމވާގެ ބާވަތްަތކާިއ  مفّسرއަށް އައުމަށް އެދިވަޑައިގެންެނވުން ކަމުގަިއ ަބއެއް  حجّއެތަނަށް 
 شكرެއއީ އެީމހުންނީ އިަބރަސްކަލާނގެއަށް  !ތަކުން އެމީހުންނަްށ ރިޒުުގ ދެްއވާނދޭވެ نتيجةގަސްގަހުެގ ެއހެނިހެން 

 ގަެއވެ.  أّميدކުރާބަޔަކުކަމުަގއި ވުުމގެ 

އާިއ އޭގެ އަަސރު ިމހާުރ އެތަނަށް ދެވުނުބަަޔކަްށ  بركاةފުޅުގެ  دعاءކޮންމެޔަކަސް އެކަޭލގެފާނުންގެ މި    ނޯޓް:
އާއި ގެފުޅުގެ ވަަށވަށައިގެންާވ ހިސާބަށްުވެރ  مّكةފެންނާނެއެވެ. މޭވަޔާ ތަރުާކރީއާިއ އެހެިނހެން ބާވަތުެގ މުދާ 

 ވެ. ވަކިގިނަވާނެ އެހެންތަނެްއ ނެތޭވެސް ބުާނހާވަުރވެއެ

އަޅަމެން ވަންހަނާކުާރ ތަކެްއާޗއި އަިދ އަޅަމެން ފައުޅުކުާރ ތަކެިތވެްސ  5އެވެ ربّއޭ އަޅަމެންެގ  (38)
އިބަރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ. އަިދ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައި ހަަމއެއްވެްސކަމެއްވެްސ އަިދ އެްއވެްސ 

 އަށް ވަންހަނާެވގެން ނުެވއެވެ.  الّلهއެއްޗެއްެވސް 

ން  عمرއަށެވެ. އެކަލާނގެއީ މިއަޅާެގ  الّلهއެްއހުރީ  ثناءއާިއ  تعريفއާއި  حمدއެންމެހައި  (39)
( މިދެދަރިން ދެއްވި ކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ عليهالّسالم) إسحاقއާއި  إسماعيلދުވަސްވުމާއެކުވެސް ިމއަޅާއަށް 

 އެވެ. يقينއައްަސވާވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގކަން  دعاءއެއީ  ربّމިއަޅާގެ 
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ެ5އެވެ. ިމއަޅާ ލަްއވާނދޭވެ ربّއޭ އަޅުގ      =  ުقائمނަމާދ 

 ކުރާމީހަކުކަމުަގއި.         =  ު( !ކުރާމީހުން ލަްއވާނދޭވެ قائمއަދި މިއަޅާގެ ަދރިަފސްކޮޅުންވެސް )ނަމާދ

    =  ެއެވެ  ربّއޭ އަޅަމެންގ!        =   މިއަޅާެގ  5ކުރައްވާންޭދވެ دعاءقبولއަދި މިއަޅާެގ(

 ( 5ކުރައްވާންދޭވެ قبولއަޅުކަން    =   އެވެ ربّއޭ އަޅުެގ!        =   މިއަޅާއަށާިއ

  !މިއަޅާގެ މައިންބަފައިންނަށް ފުއްސަވާނދޭވެ   =  ި( !ންނަށްވެސް. )ފުއްސަވާނދޭވެ مؤمنއަދ 

         =   ްދުވަހު(  قيامةބެއްލެވުމަށް ކޮޅަށް ތިބޭދުވަހު. ) حسابމީސްތަކުނ  

        =  غافلއަިދ  تعالى  !ވޮިޑގެންވާކަމަށް ހީފުޅު ނުުކރައްވާެށވެ الّله    

    =  ( ްކުރަމުްނ ެގންދާ ކަންތަކާއިމެދު. مشركއަނިޔާެވރިނ )ްނ      =   އެމީހުްނ

 ފަސްކުރެވިފައިާވ ކަންކަށަވަރީ.  =   .ދުވަަހކަށްޓަކައެެވ           =  އެދުވަހެްއަގިއ

 އަވަްސ އަވަސްެވގެން.  =  ލޯތައްހުޅުިވ މައްޗަްށ އުުފލިފައިާވ ދުވަހު.        = 

  .  حالއެމީހުންގެ ބޯތައް މައްޗަށް އުފުލިގެްނވާ         =  އެމީހުންގެ ލޯތައް އެމީހުންާނ

 (އެސްފިަޔ ނުޖެހޭ ހަމައަށް ަރއްދުނުވާ. )އެމީހުްނގެ ލޯަތއް ނުެލއްޕޭ       =  އަދި އެމީހުންެގ

   ވެގެންވާނެއެވެ.. حيرانހިތްތައް މުޅިްނ ހެުއކަމުން ހުސްެވ ެއއްޗެްއ ނުވިސްިނ    =  رسول)ޭއ

  !ދެްއވާށެވެ خبرބިުރވެރިކަމުެގ  !ުކރައްވާެށވެ إنذار( ކަޭލގެފާނު މީސްތަކުންނަްށ !އެވެ الّله       

  އަންނަ ދުވަހުގެ. عذابއެމީހުންނަށް  =  =  .ެަފހެ ބުނާނެއެވ    =  އަނިޔާވެިރީވ

 މީސްތަކުން.      =  ެއެވެ. ربّއޭ އަޅަމެންގ!    = ެعذاب) !އަޅަމެން ފަސްކޮށްދެއްވާނދޭވ 

  ( !ފަސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ        =  .ްދާދިގާތް މުއްދަތަކަށ       =  އޭރުން އަޅަމެްނ
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

 އަްށ އިޖާބަދޭހުށީމެވެ. دعوةއިބަރަސްކަލާނގެ      =   ްހުށީމެވެ. ވާ تبعންނާއި  رسولއަދި އަޅަމެނ 

 ކުަރއްވާ ެނއެވެ.( َوِحى އެމީހުންނަށް للّا )       =  ެ؟ކަލޭމެްނ ފަހެ ނުވަުމހެއްޔެވ .     

     =  .ިމީގެކުީރ )ދުނިޔޭަގއި( ހުވަިއ ކުރިކަުމގައ           =  ްقيامةކަލޭމެނަށ 

   ވުމެއް ނުވާނޭކަމުަގއި.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

. އަދި ިމއަޅާެގ ނދޭވެ!ުކރާމީހުްނގެތެރެއިްނ ަލއްވާ قائمމިއަާޅ ނަމާދު  !އެވެ ربّއޭ އަޅުެގ  (41)

ތަކަށް ިކޔަމަންވާ އަިދ  أمرެގ  الّلهކޮށް  قائم)އެބަހީ: ަނމާދު  !ދަރިފަސްކޮޅުންވެސް އެފަދަމީހުްނ ަލއްވާނދޭވެ

قبولއަދި މިއަޅާގެ  !އެވެ ربّއޭ އަޅަމެންގެ  !ނަހީތަކުން ދުރުާވ ބަޔަކުކަމުަގއި އަޅަމެން ަލއްވާނދޭވެ  دعاء

  !ކުރައްވާނދޭވެ

 އަދި މިއަޅާގެ މައިންބަަފއިންނަށާއި އަދި  !މިއަޅާއަްށ ފުއްސަވާނދޭވެ  !ެއވެ ربّއޭ އަޅު ގެ  (41)

  !ގައި ކޮޅަށް ތިބޭދުވަުހ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ حضرةެގ  الّلهންނަށްވެސް މީސްތަކުންގެ ހިސާުބ ބެއްެލވުމަށް  مؤمن

)އޭ  (42) غافلުކރާކަންތައްތަާކއިމެދު  –ން  مشرك -( އަިދ މިއަނިާޔވެރިްނ !އެވެ الّلهرسول  الّله

އެީމހުން އެވަނީ އެުދވަހެްއގައި ލޯތައް މައްޗަށް ހުޅުިވ  !ވެވޮޑިގެންވާކަމުަގއި ކަޭލގެފާނު ހީފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ

 ނުލެއްޕި ހުންަނ ދުވަހަކަށްަޓކައި ލަސްުކރެވިފައެވެ. 

އެމީހުންގެ ބޯތަްއ އުފުިލ )ބިުރވެރިކަން ބޮޑުކަމުންޮގްސ( ލޯތައް ހުޅުވި ލޮލުެގ ކަޅިތައްބޮޑުެވ  (43)

އަވަސްއަަވހަށް ބެލުމަށް ލޯަތއް ދަމައިގެންވާނެެއވެ. އަދި އެީމހުންގެ ހިތްތައް މުޅިން ހެޔޮކަމުން ުހސްވެ، އެއްެޗްއ 
ހިުތގައި ނުވާެނއެވެ. ެއއީ ހަމަ ބިުރވެރިކަްނ ބޮޑުވުމުެގ ކަމެްއގައިވާނެތެވެ. )އެއްެވސް ެއއްޗެްއ  حيرانނުވިސްނި 

 ސަބަބުންނެވެ.( 

الّلهއަދި )ޭއ  (44) ކަމާއިގެން ފޮނުވުނު މީސްަތކުންނަްށ  رسول( ަކލޭގެފާުނ އެބައެްއގެ ގާތަށް !ެއވެ رسول

ދުވަުހެގ ވާހަަކއިންނެވެ. އެުދވަުހްނ  قيامةއަންނާނެ  عذابެއއީ އެމީހުންނަށް  !ކުަރއްވާށެވެ إنذارކަލޭގެފާުނ 

مشركއަނިޔާވެރިން  އަަކްށ  مّدةއަކަށް ގާތް  مّدةކުޑަ  5އެވެ ربّދަންނަވާނެއެވެ. އޭ އަޅަމެންގެ  –ން  يعنى:

 دعوةއޭރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެ  ނދޭވެ!ދުރުކުރަްއވާ عذابއަޅަމެންގެ ކިަބއިން  !އަޅަމެން ފަސްކުރަްއވާނދޭވެ

 الّلهވާހުށީމެވެ. )އޭެގ ޖަވާުބގަިއ  تبعބޭކަުލންނާ އަޅަމެން  رسولެއއަްށ އިޖާބަދޭހުށީމެވެ. އަިދ  ކޮށް قبولއަޅަމެން 

 قيامة –އަށް ނާންނާނެކަމުަގއި  آخرةއެމީހުންނަށް އަންަގވައެވެ.( މީގެުކރިން ަކލޭމެން ދުނިޭޔގައި ިތބިއިރު ކަލޭމެން 

ނުވާނެކަމަށް ކަލޭމެްނ ހުަވއިކޮށްާފ  قيامةނުވަމުެހއްެޔވެ؟ )އެަބހީ:  ނުވާނެކަމުގަިއ ހުަވއިކޮށްފާ ބުނާކަުމގަިއ ކަލޭމެން 

 ބުންޏެވެ.(
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ފޮތްަ  ތޭރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ވަޒަންވެިރވެ އުޅުނީމުއެވ          =  އަނިޔާވެިރީވ

  މީސްތަކުންގެ ޖާގަތަުކގައި / އެީމހުން އުޅުނު ތަންތާނަގއި.   = ްެގ ނަފުސުތަކަށް އެބައިމީހުނ  

 އަނިޔާވެިރވީ .     = .ެއަދި ކަލޭމެންނަްށ ބަޔާންވެ އެނިގއްޖެއެވެ. /އެނގޭެނއެވ    

      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނާެމދު ކަންތައްކުެރއްވީ ކޮންފަދައަކުންކަން )ުނވަަތ

 ކަންތައްކުރެްއވިގޮތް(       =ައްަސވަިއ ދެއްަވއިފީމެވެއަދި ތިމަްނަރސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްޖ. 

     = ތައް. مثال        = .ެއަދި ަހމަކަށަވަރުން އެމީހުން މަަކރުހެދީެއވެ. ގޮތް ރޭވީެއވ 

  =    .ްއެމީހުން އެހެދި މަަކރެއް. އެމީހުންގެ ރޭވުނ     =  ެمكرއަދި އެމީހުންގ 

تعالىއާއި ރޭވުން  އެަކލާނެގ އާިއ ނުބައިކަްނ  شركގައިވެެއވެ. )އެަބީހ: އެމީހުންެގ  حضرةެގ  الّله
 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.(      =  .ްއަދި ެއމީހުންގެ މަކަރުިވޔަސ          

  އެއިން ަފރުބަދަތައް ިފލައިގެންާދވަރު. )ަވރުގަަދ އެއްެޗއްަކމުގައި(  =    =  ުالّلهފަެހ ކަޭލގެފާނ 

 !ނުކުރަްއވާށެވެއާއިމެދު ހީފުޅު     =ެވެވޮޑިގަންނަާވ  خالفފުޅާއި  وعدުކރެއްވި  އެަކލާނގ

  އީ. الّلهتعالىހަމަކަަށވަރުން  =    ންނަށް رسول  އެކަލާނގެ =     ކަލަކުކަމުގައި.   = 

 ވަންތަ )ގަދަފަދަވަންތަ( ަކލާނގެެއވެ.  عّزة      = .ިބަދަުލ ހިތްެޕވުމުގެެވރ          

 އެއީ ބިން ބަދަލުވާދުވަހުންނެވެ.   =      = .ްމިހާުރ އޮތް ބިްނ ނޫން އެހެްނ ބިމަކަށ  

    =    )ްއަިދ އުޑުތަކާއި. )ހަމައެފަދައިނ   = .ެއަިދ އެމީސްތަކުްނ ފާޅުވ       

    =  ައަށް. الّلهއެއްކައުވަންތަ ގަދަފަދަވަންތ     = ު(ން مجرم) –ށްވެރިން އަދިކ 

    ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނީ. –   =  ްއެދުވަހުނ          = 

 އެމީހުންެގ އަތްތަކާިއ ފައިަތއް އެމީހުްނ ކަނދުރާތަކަްށ ކަސްަތޅު އެޅެވިގެންވާީތއެވެ.    =  އެމީހުްނެގ

 ގަމީސްތައްވާުހރީ.    =  އެެކވެ.(  ماّدةކަުތރާނުންނެވެ. )އެީއ އަވަހަްށ އަލިފާްނ ހިާފ ހޫނުގަަދ ކަުޅ 

         = .ެއަިދ އެމީހުްނެގ މޫނުތަްއ ނިވަިއކުރާީނ ައލިފާނެވ       =  ެއީއ

 ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ. الّلهتعالى   =  ެއަކަްށ.   نفسކޮންމ         =  އެއްުކރި ކަމެއްގެ  نفسެއ .

   =  ްتعالىހަމަކަށަަވރުނ   އީ.  الّله      =  ހިސާބުބެއްެލވުން އަވަސްެވވޮޑިގެްނާވ
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  ކަލާނގެއެވެ.  =  ިއަކީ(  قرآنމިއީ. )މ     =  .ެމީސްތަކުންނަށްވާ ިއއްވަިއލުމެކެވ 

      = ެހުށިކަެމވެއަށް( ބިރުވެތިވާ  عذابގެ ކޯފާއާއި އެކަލާނގެ  الّله) ން قرآنއަދި އެމީހުން އ!  

   = ެއަިދ އެމީހުްނ ދަންނަހުށި ކަމެވ!      =  / އެއީ.  الّلهހަަމކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ ެއީއ 

      =  ެއެވެ.( إلهއެއްކަން. )އެއީ އެއްކައުވަްނތަ  إلهހަމަ އެންމ    =  ިنصيحةއާއި  وعظއަދ 

  !ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ        = .ްބުއްދީގެެވރިން/ ބޯުހރިމީހުނ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަްށ  نفسއަދި ކަލޭމެްނ ވަޒަންެވރިވެގެްނ ތިޔައުޅެީނ އެމީހުްނ ާކފަރުވުމުެގ ސަބަބުން އަިމއްަލ  (45)

މީސްތަކުންގެ ާޖގަތަކުގަެއވެ. އެމީހުްނ އުޅުނު ތަންތާނގައެވެ. އަދި އެީމހުންނާއިމެުދ އަނިޔާވެިރވީ 
ކޮންފަދައަކުންކަން ަކޭލމެނަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންވެ އެނގޭނެއެވެ. )އެމީހުްނ  އްވީތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަންތައްކުރެ 

ގަތްހިނދުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ުއރެދި ުނކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ހައްުދފަހަނަޅައި
ތަްއ  مثالކަންތައްތަުކގެ  شركވެސް އެހެން ވެދާނެއެެވ.( އަދި ކަލޭމެންެގ  حالހަލާކުުކރެއްވީމެވެ. ކަލޭމެންެގ 

 عذابނަށް ތިޔަޖެހިފައިާވ ންދެން މިހާރު ަކލޭމެ އްަސވައިދެއްަވއިފީމެވެ.ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ޖަ

 ަލސްކުރުމަށް ިތޔައެދެނީއެވެ.  عذابނަށް ންކަލޭމެ ލުއިކުރުމަށް 
އަދި އެީމހުން އެހެިދ މަކަރުަތއް އެމީހުްނ ހެދިެއވެ. ރޭވުންތަްއ ޭރވިއެވެ. އަިދ އެމީހުްނގެ ަމކަރުތަްއ އަިދ  (46)

الّلهަގއިވެއެވެ. އެބަހީ: އެމީހުްނގެ ރޭވުމުެގ ނުބައިކަމާިއ  حضرةގެ  الّلهރޭވުންތަްއ  ، ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ.  شرك
 އެމީހުންގެ މަަކރާއި ރޭވުްނ ފަރުބަދަތަްއ ބުރަިއގެންގޮސް ިފަލއިގެން ދިއުްނ ގާތްވެގެްނވެއެވެ. އެހާވެްސ ބޮޑެވެ. 

الّله)އޭ  (47)  خالفފުޅާއި  وعدންނަށް ކުަރއްވާފައިާވ  رسولީއ އެަކލާނެގ  الّله( ފަެހ !ެއވެ رسول

ފުޅަކީ އެބޭކަލުންނަށާިއ  وعد)ެއ  !ލޭގެފާުނ ހީފުޅު ނުުކަރއްވާހުށިކަމެވެ ވެވޮޑިގަންނަވާނެ ކަލަކުކަުމގައި ކަ
ދެއްވުމެވެ. އެބޭކަލުންނާއި އިދިކޮޅު ހެދިބަޔަކަްށ ގެްއލުމާިއ ހަލާުކ  كاميابއާިއ  نصرީވ ބަޔަކަށް  تبعއެބޭކަލުންނަށް 

ވަްނތަ އެބަހީ: ގަދަފަދަވަންަތ އަިދ ބަދަުލ ހިއްޕެވުުމެގ  عّزةީއ  الّلهފުޅެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ  وعدހުރިކަމުެގ 
 ވެރިކަލާނގެއެވެ. 

ނޑެއްފަދައިްނ  (48) އެއީ މިހާރު ިމވާ ބިން އެހެން ބިމަކަށް ބަަދލުވާ ދުަވހެވެ. )މިބިން ބަދަލުވެ ހުދު ިރހިގަ
ން ދާޭނ ދުވަހުންެނވެ. ައިދ ލައްވާނެކަމުަގއި ބުނެެވއެވެ.( އަދި މިއުޑުތައްެވސް ެއހެން އުޑުތަކަކަށް ބަދަުލވެގެ

 އެންމެހައި މީސްތަކުްނ ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުމެގެްނ އެްއކައުވަްނތަ ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނގެއަށް ފައުޅުެވގަންނާނެއެވެ. 
الّله)އޭ  (49) ްނ  يعنى:مجرمދުަވހުން ކަޭލގެފާނަށް ކުށްެވރިން  قيامةއެބަހީ:  -( އަދި އެދުަވހުން !އެވެ رسول

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ އެމީހުްނގެ އަތްަތކާއި ފައިަތއް އެީމހުންެގ ކަނދުރާތަކާިއއެކު ަކސްތަޅު އެޅެވިގެންވާީތއެވެ. 
ކިާޔ ކަޅުކުލަިއގެ މާއްދާައކުންނެވެ. )ެއީއ ބޮލާކީނުަކހަަލ  َقِطَرانُއެމީހުންެގ ގައިަގއިާވ ލިބާްސވާނީ  (50)

ަލ ހޫނުގަަދ މާއްާދއެއްކަމުގަިއވެއެވެ.އެއަްށ ދިވެހިްނ ކިޔަނީ ކަުތރާުނ ތާރުކަހަަލ އަަވހަށް ައލިފާން ހިފާަކހަ
أعلمކަމަށްހީވެއެވެ.  ނުވަަތ އެީއ ލޮެއވެ.  ްނ ނިވައިުކރާނެއެވެ. އެބަީހ: ނު( އަދި އެީމހުންގެ މޫނުތަްއ އަލިފާوالّله

 އެމީހުންގެ މޫނުތަްއވާނީ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނުން ިނވައިވެފަެއވެ. 
ގެ  عملއެއްކުރި މަސައްކަުތގެ ކުިރ  نفسއަކަށްވެސް އެ  نفسކޮންމެ  الّلهتعالىއެހެން އެހައްދަވަނީ އެކަން  (51)

 ީއ ހިސާބުބެްއލެވުްނ އަވަސްެވވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.  الّلهتعالىދެއްވުމަށެވެ. ހަމަކަަށވަރުން  جزاء
ން އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްާވ  حضرةގެ  الّلهتعالىމިއީ މީސްތަކުންނަށްވާ އިއްވައިލުމެކެވެ. އެަބހީ:  قرآنމި (52)

 نصيحةއާިއ  وعظއަންގަާވ ިއއްވަަވއިލުމެކެެވ. އަދި އެީމހުން ިބރުވެތިެވ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظ
އަިދ  !އަކު ކަން އެމީހުްނ ދަންނަހުށިކަމެވެ إلهއީ ހަމަ އެންމެ  الّلهتعالىއަދި ހަމަކަަށވަރުން  !ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ

 . والّلهأعلمبالّصواب 5ލިބިގަްނނަހުރިކަމެވެ عبرةއާއި  وعظާއއި  نصيحةބޯހުރި ބުއްިދވެިރ މީހުން 
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uv 

 މާނެ  ގ ެ الِحْجر ُسورة
  (99)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          احِلْجر ُسورة 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =   ީއެވެ.  الّلهމިއަކުރުަތކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ        =  ެމިއީ ފޮތުގ

 ެގ ކުީރގައި ާބވައިެލއްވުނު ފޮުތގެ ާއޔަްތތަކެވެ.(  قرآنއާޔަތްތަކެވެ. )     =  ިކޮށްޭދ  بيانއަދ

  އެވެ. قرآن        = .ެކާފަރުވީ މީސްތަކުން އެދޭނެއެވެ. ލޯބިކުރާެނއެވ      

    =  ްންކަމުގައިވީނަމަެއވެ.  مسلمއެމީހުނ         =  ޭ( އެމީހުްނ !އެވެ رسولالّله)އ

  !ކައިބޮއިހެދުމަްށ ދޫކޮށްލަްއވާށެވެ   =  ާއިއަިދ އެީމހުން ައރާމުކުރުމަށ .        =  އަިދ

  .އިތަކާިއ އެދުންތަކުގަިއ ކުޅުމަށާ أّميدއެމީހުންގެ         =  ފަހެ ނިކަންހުެރ އެމީހުންަންށ

 )އެކަމުގެ ނަތީޖާ( އެނގޭނެެއވެ.            =   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެއްވެްސ ރަެށްއ

  ހަލާކުނުުކރައްވަމެވެ.          =  ިނޑައެޅ ލައްވާފަިއ އެއް  ُمّدةވެގެންާވ  َعيَّنْއެރަށަކަށް ކަ

 މެނުވީ.          =  ްއަކަށް ިއސްވެނުދެއެވެ.  أّمةއެއްވެސ     =  ެَأَجلُއެއްެގ  أّمةއ  /

  މުއްދަތު. )ހަލާކުވުމުގެ ވަގުތު(          = .ެއަދި އެމީހުން ލަްސވެސް ނުވެެއވ       = 

 ން ބުންޏެވެ.(  مشركގެ  مّكةއަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ. )            =  އޭ އެމީހެއްެގ

  !ބާވައިެލއްވުނު މީާހއެވެ قرآنމައްޗަށް         =  .ެހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނަކީ މޮަޔއެކެވ   

      =  .ެކަޭލގެފާނު ައހުރެމެންެގ ގާތަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެނަމައެވ     =  މަާލއިކަްތ

  ބޭކަލަކާއިގެން.           =  .ާކަޭލގެފާނަކީ ތެދުވެރިްނގެތެރެއިްނވާ ބޭކަަލކުކަމުގަިއވަންޏ

         = ).ެތިމަންރަްސކަލާނެގ މަލާއިކަުތން ނުބައިލައްވަެމވެ. )ނުފޮނުއްވަމެވ    = 

 ގޮތުގަިއ މެނުވީ.  حقّ       = .ެއަިދ ެއހެްނވެއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ނުވާެނއެވ    = 

 މުހުލަތުދެއްވުުނ ބަޔަކުކަމުަގއި.         =  ެِذكرހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ 
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 ބާަވއިލެްއވީމެވެ.  قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ. އެބަހީ:           =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފޮތް ރައްކާެތރިކުަރއްވާހުށީމެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެެވ.  الّلهފަަދ ވަިކއަކުރުތަުކެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ   ބައެއް ޫސރަްތ ފެށޭތާނގައިާވ  (1)

 ތަކެކެވެ. خيالސިއްރުަތކެކެވެ. ދަންނަބޭކަލުްނ ފައުޅުކޮށްފައިވަީނ  إلهىއެއީ 
ފަދަ  إنجيل ، توراةގެ ކުރިްނ ބާވަިއލައްވާފަިއވާ  قرآنމިއީ ފޮތުގެ އާޔަތްތަކެވެ. )މިާތ މިާވ ފޮތުގެ ުމރާދަކީ 

 قرآنދި އެއީ ހަމަ ސީދާ ވެއެވެ. އަ أبوجعفرالطبرىްނ ވިދާޅުވިއެވެ. ޭއގެތެޭރގަިއ  مفّسر  ފޮތްފޮތްކަމުގައި ބައެއް
الشوكانىކަމުގަިއ ވިދާޅުާވ ބޭކަލުްނވެއެވެ. އޭގެެތރޭގަިއ  ބަޔާންކޮށްޭދ  هدايةެވއެވެ.( އަިދ މިީއ ތެދުމަގާިއ  إإلمام

 އެވެ.  قرآن
 ން ކަމުގައި ވުމަށް ލޯބިކުރެެއވެ.  مسلمކާފަރުވީ މީސްތަކުްނވެސް އެީމހުން  (2)
 ެވެރިންނަށް ުކެރވިފައިވާ ބައެއް ކުށުގެ ސަބަބުން ނަރަަކއަްށ  أهلގެ  قبلة  -ދުވަހުން  قيامة !ދަންނައެވ

ވުމުން ވީފައިދާއަީކ ކޮބައިޯތ އަަހއި ދިމާުކރުމުްނ  إسالمވެއްދެވީމާ ަނރަކައިަގއި ތިިބ ކާފަރުްނ އެމީހުންާނ ދިމާކޮށް 
تعالى ުމގައި ވީނަމަ ރަނގަޅޭ ހިތަްށ ންކަ مسلمން ނަަރކައިން ނެރުްއވާ ަވގުތު ކާަފރުންވެސް  إسالمއެ  الّله

  والّلهأعلمއަރާނެއެވެ. އިސްވެދިަޔ އާޔަތުން އެ އިާޝރާތްވަނި އެކަމަށެވެ. 
ތަާކއި އަިދ  أّميدންގެމީހުްނ ކައިބޮިއހަދާ ަމޖާނަގައި އަދި އެމީހުންެގ  مشرك( އެ !އެވެ رسولالّله)އޭ   (3)

ނިކަންހުރެ އެކަމުގެ )ނަތީޖާ( އެމީހުންަންށ  !ތައް ކުރުމަށް ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދޫކޮްށލައްވާެށވެ خيال
 އެނގިދާނެއެވެ. 

ނޑައެިޅ  أّمةެއއް އެ  أّمةއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކ ުކރެއްިވ އެްއވެސް  (4) އެްއ ހަާލކު ުކރެއްވުމަްށ ކަ
އެްއ ހަާލުކ ކުރެްއވުމަށްެވްސ  أّمةނުީވ ނުެވއެވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެ ެވގެންާވ ވަިކ ަވގުތެްއ ަލއްވާފައިމެ َعّين

ނޑައެޅުއްވީމެވެ.(  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ވަގުެތއް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުެރ އިސްނުެވއެވެ. އަިދ ފަސްވެްސ  أّمةއެްއ އެ  أّمةއަދި އެްއވެސް  (5) އަކަްށ ކަ

 ނުވެއެވެ. 
އެބޭަކލެއްެގ މައްޗަްށ  قرآنއަށް( ދެންނެވިއެވެ. ޭއ  الّلهصّلىالّلهعليهوسّلمرسولން ) مشركެގ  مّكةއަދި  (6)

 އެެކވެ.  َمْجُنونހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަީކ މޮޔައެެކވެ.  !ބާވައިލެްއވި ަކލޭގެފާނެވެ
ގެފާނުންެގ ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންެގގާތަށް މަލާއިކަތްޭބކަލަކާ އެކު ވަަޑއިގެންނެވިނަމައެވެ. )ނުވަތަ ކަލޭ (7)

ާއ ނުގެންނެީވ ކީްއވެތޯއެވެ؟( ަކލޭގެފާުނ ތިަޔީއ  مالئكةއެއްެގގޮތުން  دليلކަްނ ތެދުކަމުެގ މައްޗަްށ  رسول
 ތެދުވެރިއެއްކަުމގައިވަްނޏާ ެއހެން ނުެހއްދެވީ ީކއްވެތޯެއވެ؟

ާއ  مالئكةގޮުތަގއިމެނުވީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حقّއެ އަންަގވަނީ(  الّلهަގއި  جواب)އޭގެ   (8)
 އާ ފޮނުްއވައިފިއްާޔ ދެން އެބަަޔކަށް ތަންވަޅެއް ނުވާެނއެވެ. )ަހލާކުެވ ނިމިދާނެއެވެ.( مالئكةނުފޮނުއްވަމެވެ. ދެން 

ބާވަިއލެއްީވ ތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ. އަިދ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ  قرآنހަމަކަށަވަރުްނ  (9)
 ވެ.ަރއްކާތެރިުކރަްއވާހުށީމެ قرآن



                      
 

8 4 3   

މާނަ  ގެ الحجرسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       = ( ެފޮނުއްވީމެވެ. رسولއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކާލނގ )ްނ      =  

  ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިން.          =  ަތަކަށް.  جماعةތަކަށް.  أّمةއިްސވެދިޔ      =  

 އަދި އެމީހުްނގެގާތަްށ ވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ.     =  ބޭކަަލކު.  رسولއެއްވެްސ       

     =  .ީއެބޭކަލަކާމެދު އެީމހުން މަލާމާތްކޮށްފިެމނުވ     =   .ްއެފަދައިނ    = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއލައްވަމެވެ. )މަގުފުރެދުްނ ެލއްވީމެވެ.(        =  ނުބައިނުލަާފ

   މީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި.       =  ( ެِذْكرُއެމީހުން އ )ތެދު ުނކުރެެއވެ.  قرآنނުކުރެއެވެ. އެ  قبول

      =   ).ެހަމަކަށަަވރުން ވޭތިވެހިނަގއްޖެއެވެ. )އެމީހުން ެވއްޖެއެވ               

 އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުންފަދައިން. =           =  އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެީމހުންގެމައްޗަްށ

 ހުޅުވައިފިނަމަ.        = .ްއުޑުން ދޮެރއ          =  ްއެމީހުްނ ދެްނ އެދޮރުނ

 އުޑަށްއަރައި އެާތގެ ޢަޖާއިބުތައްއެމީހުންނަށް ފެނުމުންވެސް    =   .ީހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނީހ  

        =  .ެހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންގެ ލޯތައް މިވަނީ މަސްތުވެފަެއވ   =  އަިދ

 ކިއެއްހެްއޔެވެ؟            =  ،ީޖެހިަފއިާވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ.  ِسْحرُައހުރެމެން މިވަނ

  ެއއްނޫނެވެ.(  حقّ)މިފެންނަނީ           =   އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 އުޑުގައިލެްއވީމެވެ.   = ُތަކެްއ / މަންޒިލްަތކެއް. )ިއރުހަނދާިއ ތަރިަތކަށްާވ މަންޒިލްތަކެއް(  بـُُرج 

     =  .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެއުުޑ )ދުނިޔޭގެ އުޑު( ޒީނަތްތެރިކުރެްއވީމެވ    =  

 ބަލާމީހުންނަށް.        =  .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑު ރައްކާެތރިުކރެއްވީމެވ     

    = ެއއްގެކިބައިން.  شيطانލެއްިވގެންާވ ކޮންެމ  لعنةްނ ބޭރުުކރައްާވ  رحمة       

   =  ިެއއްމެނުީވއެވެ.  شيطانއެހުމުްނ ވައްކަްނ ުކރ    =  ުކރަްއވައެވެ.  تبعފަެހ އެާޔ

  )އޭގެފަހަތުްނ ފޮނުވައެވެ.(       )ުކޮށްޭދ ގިނިިހލައެއް.  بيان)ޭއގެ އަސަރ     = 

 އަދި ބިން.      =   .ެއެބިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދަންމަވާ ފެތުރުއްވީމެވ      =  އަިދ

 އެތާނގައި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ޖެއްސެވީެމވެ. / ަހރުކުެރއްީވމެވެ.     =  .ްފަރުބަދަތައ         
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 އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ޭއގަިއ ފެޅުއްވީމެވެ. )ލެއްވީމެެވ.(  =      =  .ްކޮންެމ އެއްަޗކުނ 

     =  .ްނޑައެޅި އެނިގގެންާވ ވަރަްށ / މިންަވުރކުރެވިގެްނވާ ވަރަށ  ކަ        =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތާނގަިއ ެލއްވީމެެވ.      ދިރިއުޅުންތައް. )ދިރިއުޅުުމެގ

  ކަންތައްތައް(            =  ައދި އެތަކެއްޗަްށ ރިޒުގުެދއްވާކަމުަގއި ަކލޭމެން ނުާވ

   (والّلهأعلمތަކެއްޗަށާއި. )އެންމެަހއި ދިރޭަތކެތީގެާވހަކައެވެ. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّله)އޭ  (11)  رسولތަކަށްވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  أّمة( ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރ !ެއވެ  رسول
 ބޭކަލުން ފޮނުއްވީެމވެ. 

ބޭަކލަުކ ވަޑައިެގންފިއްޔާ އެމީހުްނ އެބޭަކލަކަްށ މަލާމާތްޮކްށ  رسولއަކަްށ  أّمةއަދި އެއިްނ ެއއްވެްސ  (11)
 ތަކުެގ ބަޔަުކ މަލާމާތްކޮށް ހަދައެވެ.(  أّمةގޮއްވާހަދާފަިއ މެނުވީ ުނވެއެވެ. )އެބަހީ: ކޮންމެ ބޭކަަލކާމެދުެވސް އެ 

ންގެ ހިތްތަުކގަިއ )ނުބައިނުލަާފ މީހުންެގ ހިތްތަުކގައި( ތިމަންރަސްކަލާނެގ )މަގުފުރެދުން( ަލއްވަީނ  مجرم (12)
 އެފަދައިންނެވެ. 

މީސްތަކުްނ ތެދު ނުުކރެއެވެ. އެފޮތަށް އީމާްނ ނުވެެއވެ. އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ އެފަދަ  قرآنއެމީހުން ެއ  (13)
 ތަކުަގއި އިްސވެހިނަގއްޖެއެވެ.  أّمةއިސްވެދިޔަ 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އުޑުން ޮދރެްއ ހުޅުްއވައިލަްއވައިިފ ނަމަ އަިދ އެދޮރުްނ އެީމހުްނ  (14)
 މައްޗަށް ައރާކަމުގަިއވެފައި އެީމހުން އެތަްނ ދުއްނަމަވެސް އެީމހުން ބުނާނެއެވެ. 

 ِسْحرُ. އަުހރެމެންނަކީ ؟"އަހުރެމެންެގ ލޯތަްއ މިވަނީ ފެނުން ނުބަިއވެ މަސްތުވެފަެއވެ. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ (15)

 އެއްނޫެނވެ.("  حقّޖެހިފައިވާ ބަެއކެވެ. )މިފެންނަ ފެނުމަކީ 
ަތރިތަްއ  ތަެކއްލެއްވީެމވެ. )އެއީ ިއރުހަނދާއި بـُُرجُއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އުޑުގައި  (16)

ނޑިތަކެވެ.( އަދި ބަލާމީހުންނަށް ރީތިވާގޮތަށް އެުއުޑ  އަރާއޮއްސުމަށާިއ އެތަކެތި ދަތުުރކުރުމަށްވާ މަންޒިލްތަެކވެ. ދަ
 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޒީނަތްތެރިކުެރއްވީމެވެ. 

ނެގ އެއުުޑ އެއްގެފަރާތުްނ ތިމަންރަސްަކލާ شيطانލެްއވިފައިާވ ކޮންެމ  لعنةްނ ޭބރުކުެރވި  رحمةއަދި  (17)
 ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ. 

އަކާއި ދިމާއަށް އޭގެއަަސރު ނުފިލާަވރުެގ  شيطانއެއްމެނުވީެއވެ. ފަހެ އެފަދަ  شيطانއެހުމުން ވައްކަންުކރި  (18)
 އަސަރުގަަދ ގިނިިހލައެްއ ފޮނުއްވަިއލައްވަމެވެ. )އޭތީެގ ގައިާގ ގިނިހިލައިްނ ޖަހާ އެސޮުރ ހަާލކުކޮށްލަްއވައެވެ.( 

ނޑު )ދަންނައެވެ (19) ނޑު ދައްމަވާ ފެތުރުއްވީމެވެ. އަިދ !އަދި ބިންގަ ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެިބންގަ
ނޑުަގިއ  ނޑުގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފަރުބަދަަތއް ޖަްއސަވައި ހަރުުކރެްއވީމެވެ. އަިދ އެބިންގަ އެބިންގަ

ނޑައެޅި   އަކުން ލެއްވީމެވެ.  قواعدވެގެންވާ ވަކި މިްނވަރަކަްށ ވަިކ  َعيَّنކޮންމެއެއްޗެްއ ކަ
އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބިމުަގއި ކަލޭމެންެގ ދިިރއުޅުން ލެްއވީމެވެ. އަދި އެމީހުންނާ އެތަކެއްޗަްށ  (21)

ކަލޭމެން ރިޒުގުދޭން ނުޖެހޭަތކެތީގެ އަިދ މީހުންގެ ިދރިއުޅުންެވސް އެތާނގައި ލެއްވީެމވެ. )އެއީ އެންެމހައި ތަކެީތެގ 
 والّلهأعلمާވހަކައެވެ.(  ދިރިއުޅުން އެތާ ލެއްވި 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  .ެއަިދ އެްއވެސް އެއްޗެްއ ނުެވއެވ        =  َخَزاَنةއެ އެއްެޗއްެގ 

 ގައިވާމެނުވީ.  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ      =  .ެައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތަކެތި ާބވަިއ ނުލަްއވަމެވ

        =   .ީނޑައެޅި އެނގިގެްނާވ މިންވަރަކަްށ މެނުވ  ކަ        =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ވައިފޮނުްއވީމެވެ.    =  ُނޑުން ފެންފައްކާކުާރ އަދި / ގަްސގަހުެގ  تـَْلِقْيح ުކރާ. )ވިާލގަ

 މޭވާ ފައްކާުކރާ(        = .ެދެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އުޑުން ެވއްސެވީމެވ    =   .ްފެނ

       =  ެނަށް ބޯންދެއްވަެމވެ.ންދެންފަހެ އެފެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމ     =  އަިދ

 ކަލޭމެން ނުވެއެވެ.       =  ްކުރާނޭ ބަޔަކުކަމުގަިއ / ނުވަތަ މަނާުކރެޭވެނ  َخَزانَةއެފެނ

 .ބަޔަކުކަމުގައި           =  .ެއަދި ތަެކތި ދިރުއްވާ މަުރއްވަނީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއެވ

            =  .ެއަިދ ެއހުިރހާ ތަކެިތ ވާރުަތކުރައްާވހުށީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއެވ    

     = .ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮިޑގެންވަމެވ        =   ަކލޭމެްނ

 ކުރެ އިްސވިމީހުން. )ކުރީ ހަލާުކވެ މަރުވެދިޔަީމހުން(         އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ.      =   .ިއަދި ފަްސވާނޭ މީހުންނާއ         އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ

  .  رب ކަލޭގެފާނުންގެ       =  ކުރަްއވާނީ ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ.   محشرއެމީހުން އެއްުކރައްވަިއ 

       =  ވަންތަ އަިދ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ.  حكمةހަމަކަށަަވރުްނ އެަކލާނގެީއ    

       = ( ެހއްދެވީމެވެ.  آدمعليهالّسالمއަިދ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަާލނގެ އިންސާާނ ) 

    =   .ްަޖހައިލީމާ އެއިން އަޑުއިވޭކަަހލަ ހަުރމަށިނ          = ُެވ  تـََغيـَّر

 ނުބައިވަސްދުާވ ކަޅުމަށީގެ.      =  )ަތިމަންރަްސކަލާނެގ އޭާނ  َجان )ޖިންނީންގެ ބައްޕ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 ހެއްދެވީމެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =  )ްކުރިން. )އިންސާނާ ހެއްދެވުމުެގކުރިނ      

  = .ްނޑުނ   އަލިފާނުެގ ހޫނުަވއިން / ުނވަތަ ައލިފާނުގެ ހުޅުގަ

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ގައިާވ މެނުީވ ނުވެެއވެ. އެބަީހ:  حضرةތިމަންރަސްަކލާނގެ  خزانةއަދި އެްއވެސްއެްއޗެްއ އެއެްއޗެއްެގ  (21)

ނޑައެޅި އެނގިގެްނާވ  حضرةވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  خزانةކޮންމެ އެއްޗެްއގެ  ގައިވެއެވެ. އަދި ކަ

 މިންވަރަކަށްމެނުވީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެތަކެިތ ބާވައިުނލައްަވމެވެ. )ވާރޭވެްސ ހަމައެފަދަެއވެ.( 

ނޑުގެ ފެނާއި ގަސްަގހުގެ މޭވާ  (22) ކޮށް ފައްކާކުރާ ވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެެވ.  تـَْلِقْيحُއަދި ވިލާގަ

ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އުޑުން )މަތިން( ވާރޭފެން ާބވައިަލއްވަމެވެ. ދެން އެފެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެަންށ 
ވަތަ ެއވާރޭެފްނ ކޮށް ޖަމާކުރެވޭެނބަޔަކު ކަމުގައި ަކލޭމެން ނުވެއެވެ. ނު خزانةބޯންދެއްވަމެވެ. އަދި އެފެން ބިމުގައި 

 އަޔަނުދީ ހިފެެހއްޓޭނެ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ަކލޭމެން ނުވެެއވެ.  ިމދެތަރުޖަމާވެއެވެ. 

އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތަކެތި ދިރުްއވާ މަުރއްވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ. އަދި ުހރިހާތަކެިތ  (23)

 ވާރުތަކުަރއްވާނީ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ. 

ން ުކރެން ކުރިްނ މަރުވެ ހަލާުކވެގެންދިޔަމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވަމެވެ. ައިދ އަދި ކަލޭމެ (24)

 ކަލޭމެންކުެރ ފަހުން ައއިސް ަމރުވާނެމީހުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވަމެވެ. 

الّله)އޭ   (25) ރަްއވާނީ ހަަމ ކު محشرދުވަހުްނ އެއްުކރައްވާނީ،  قيامة( ެއހުރިާހ މީހުްނ !އެވެ رسول

 ަވންތަ އަދި ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  حكمةއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނގެއީ  ربّކަލޭގެފާނުންގެ 

ެވ ނުބަިއވަސްދުާވ ކަޅުމަށީގެތެެރއިން ޖަހައިލީާމ އެއިްނ އަޑުިއވޭ ހަރުމަިށްނ  تـََغيـَّرُއަދި  (26)

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ. 

 ެالّسالم !ދަންނައެވ عليه ތައް ތަފާތުކޮްށ  لفظހެއްދެވުނު މައްޓާ ެބހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ  آدم
َمْسنُـْون – ِطْين – تـَُرابُއައިސްފައިވެެއވެ.  ތައް އައިސްފައިވަނީ އެކި ސޫރަތުަގއެވެ.  لفظމި  – َصْلصال – حمإ

) ނުވަތަވެލި( ފެނާއެުކވީމާ ކިަޔީނ  تـَُرابކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކުްނ އެނގެނީ  ترجمةތައް  لفظދެންފަހެ މި 
އެވެ. )ނުބަިއވަސްުދާވ  َحمإَمْسُنونއެވެ. )ެއީއ މަށްޓެވެ.( ދެްނ އެމަިށ ގިނަިއރުެވ މުޅަެވ ަވސްނުބައިވީމާ އެއީ،  ِطْين

ެއވެ. މިީއ އެަކލޭގެފާުނ ހެއްެދވުނު މަށްޓަްށ َصْلصالީއ ކަޅުމަށި( ދެން ެއހެންުހރެ ގިނައިުރ ހުެރ ަހރުެވ ގަދަވީާމ އެ 
 =زُْبَدةالّتفسير=  والّلهأعلمއައި އެިކއެކި ަދއުރެވެ. 

އަދި އެަކލޭގެފާނުްނ ހެއްެދވުމުގެުކރިން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ިޖންނީންގެ ބައްަޕ  (27) އަލިފާުނގެ ހޫނުވައިްނ َجان 
ނޑުން  ހެއްދެވީމެވެ. ނުވަތަ އަލިފާނުެގ ސާފު ހުޅުގަ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   ެކުރެއްވިިހނދު.  رّبوحىއަދި ކަލޭގެފާނުންގ    =   .ްމަލާިއކަތްބޭކަލުންނަށ 

      =  .ެހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގއީ ިއންސާނަކުހައްދަވާޭނ ކަލަކީެމވ      = 

   ޖަހައިލީމާ ެއއިން އަޑުއިޭވ ޒާތު މަށިން.       = ُވެ ނުބައިވަސްދުވާ ކަޅުމަށީގެ.  تـََغيـَّر  

      =   .ާފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެ ހައްދަވާ ފުރިހަމަކުަރއްވައިފިްއޔ      =  އަިދ

 ފުމެލަްއވައިފިއްޔާ.  އެއަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =  ެން.  روحُތިމަްނރަސްކަލާނގ     

     =  ްވަޑައިގަންނަވާެށވެ.ތިރިވެ حالކުރާ  سجدةފަހެ ިތޔަބޭކަލުްނ އޭނާއަށ           

  ކުރަްއވައިފިއެވެ.  سجدةފަހެ މަލާއިކަތްބޭަކލުން      =  .ްއެ އެންމެހައި ބޭކަލުން އެީކއެކަށ

     =   .ީއިބްލީްސ މެނުވ     =   .ެއެޮސރު މަނާެވގެންފިއެވ      

     = ނުކުރިއެވެ.(  سجدةކުރެއްިވ ބޭކަލުންނާ އެުކވުމުން. ) سجدة      =  

  އެވެ.إبليسުކރެއްިވއެވެ. އޭ وحى( الّلهتعالى)     = ެعذر/ ކަލެއަްށ އޮތީ ކޮން  ؟ކަޭލ ކީއްވެގެްނހެއްެޔވ

  އެއްހެއްެޔވެ؟          = ކުރެއްވި ޭބކަލުންގެެތރޭން ނުވުމުގެ. سجدة    = 

 އޭނާ ދެންނެވިއެވެ.           =    ެގ ދަިރއަކަށް آدمއަކަށް ނުވަަތ مخلوق ކުރާޭނ سجدة

 މީހަކުކަމުގައި މިއަޅާ ނުވެެއވެ.         =  ނޑަކުްނ އިބަރަސްކަލާނގެ އޭނާ ހަރުމަިށގަ

 ހެއްދެވި.         =  .ެނުބަިއވަސްދުާވ ަކޅުމުޅަމަށީގ    =  ުކރެއްވިެއވެ. الّلهتعالىوحى

      =  ެކަލޭ އެތަނުން )ސުވަރުގެއިން( ނުކުްނނާށެވ!        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

ކަލެއަކީ  އެވެ. )َرِجْيم ން ބޭރުވެ رحمة ލެއްިވގެންވާ لعنة   އެވެ.(إبليس      =   އަިދ

 ވެެއވެ.  لعنةހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެމަްއޗަށް         =  .ްހިސާބުބައްލަވާ ދުވަހާ ހަމައަށ   
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  =   5ެއވެرّبއެޮސރު ދެންެނވިއެވެ. ޭއ އަޅުެގ     =   ްދެއްވާނދޭވެُمْهَلةަފެހ މިއަޅާއަށ!  

        =  ( .ްމީސްތަކުްނ ފޮނުވޭ ުދވަހާިއ ހަމައަށ  =   ދުވަާހ ހަމައަށް( محشر

އެކަލާނެގ   ުކރެއްިވއެވެ. وحى  =    .ީހަމަކަށަވަުރން ކަޭލވަނ      =  ُمْهَلة

 ދެވިގެންވާ މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

)އޭ   (28) الّله ( !އެވެرسول ޭބކަލުންނަށް ކަޭލގެފާނުންގެ مالئكة وحى ުކރެްއވި ހިނުދ رّب

)އެަކލާނގެ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ. ުކރެއްިވއެވެ.( وحى ވެ ވަސްނުބައިވެފަިއވާ މަށީގެ ަހރުމަިށްނ تـََغيَّر

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިންސާނަކު ހައްދަާވހުށީމެވެ. 

ްނ ُروُحދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެއިންސާާނ ހައްަދވަިއ ފުރިހަަމކުރައްަވއި އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (29)

إحترام)އޭނާޔަށް  !ކުރުމަށް ތިރިވާެށވެسجدةއެއަށް ފުމެލައްަވއި ފުރާނައަޅުއްަވއިފިއްޔާ ތިޔަބޭަކލުން އެކަޭލގެފާނަށް 
 ނގެ އެކަޭލގެފާނު ހައްދަާވ ފުރިހަަމކުރެްއވުމުން. ( ދެްނ އެަކލާ!ުކރާށެވެسجدةކުރުމުގެގޮތުްނ 

 ުކެރއްވިއެވެ. سجدة  އެަކލޭގެފާނަށް ބޭކަލުން مالئكةުހރިހާ އެދެންފަހެ  (31)

 ނުކުރިެއވެ. سجدةކުރިމީހުްނގެތެރޭވުމަްށ އޭނާ މަނާެވެގންފިއެވެ. އެބަހީ: އޭނާ سجدةމެނުވީއެވެ. إبليس (31)

وحى (32) تعالى ކުރެއްިވ ބޭކަލުންގެެތރެއިން ކަލޭ ުނވާްނީވ  سجدة !އެވެ إبليسކުެރއްވިެއވެ. "އޭ  الّله

 " ؟ނުކުރާންީވ ކޮންކަމަކާހެިދހެއްެޔވެ سجدةކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ކަޭލ 

ނޑަކުން އިބަރަސްަކލާނގެ ހައްދަވާފަިއާވ  (33) އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. "މުޅަވެ ނުަބއިވަސްދުާވ މަށީގެ މަިށގަ

 ކުރާނެ ީމހަކުކަމުގަިއ މިއަޅާ ނުެވއެވެ."  سجدةއަކަށް  مخلوق

 رَِجْيمُހަމަކަށަަވރުން ަކލެއަކީ  !ކުރެއްިވއެވެ. "ފަހެ ކަލޭ އެސުަވރުގެއިން ނުކުންނާށެވެ وحىއެކަލާނގެ  (34)

 އެވެ.  شيطانލެއްވިގެްނވާ  لعنةން ޭބރުވެ  رحمةއެވެ." އެބަހީ: 

 ލެްއވިގެންވެެއވެ."  لعنةމައަށް ަކލެއަްށ ދުަވހާއި ހަ قيامة"އަދި ހަމަކަށަަވރުން  (35)

އަށް ފޮނުވޭުދވަާހ ހަމައަްށ މިއަޅާައްށ  محشرފަެހ މީސްތަކުން  !ެއވެ ربّއެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ. "އޭއަޅުެގ  (36)

 " 5ދެއްވާނދޭވެ ُمْهَلة

މީހުްނގެތެރޭންނެވެ. އެހާ އަވަހަްށ ދެވިގެންވާ  مهلةކުރެްއވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލވަނީ  وحىއެކަލާނެގ  (37)

 ކަލޭ މަރުުނވާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

               =    ިނޑައެޅ  ވެެގންވާ ަވގުތަށް. عّينކަ   =   .ެއޭާނ ދެންނެވިެއވ

  !އެވެرّبއޭ އަޅުެގ         =  .ްއިަބރަސްކަލާނގެ މިއަޅާ މަގުފުރެއްދެިވ ފަދައިނ     = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެމީހުންނަށް )އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ުއރެދެވޭ ކަންތައްތައް( ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭހުށީެމވެ.   

    .ިބިމުގައ     =  .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެީމހުން މަގުުފރައްދާ ވާ ވައްދާހުށީމެވ  

    =  .ީއެ އެންމެން އެކ        =   .ީއެމީހުންކުރެ އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅުންމެނުވ

      =  ްތެރިެވގެންވާ. إخالصއެީމހުނ    =  ުކރެްއވިއެވެ. وحىއެަކލާނެގ   

        = ( .ެތިޔައީ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށްވާ ސީދާމަގެވ   މަގެވެ.( حّق      

ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ) =   ތެރި( އަޅުތަކުން. إخالص      =  

   އެބައިމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ކަލެއަްށ ެއއްވެްސ ބާެރއްނުވެެއވެ.   =  ީވ މީަހކަށްމެނުވީ. تبعަކލެޔާިއ

      = ންގެތެެރއިން / މަގުފުރެދިަފިއވާ ނުބައިމީހުންގެ ެތރެއިން.غاوى     =   އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ ނަރަަކ ެއއީ.           =  ވެވިފައިާވ ތަންަކްނ  وعدެއހުިރހާ މީހުންނަްށ

 ކަށަވަރެވެ.          =   ްނަރަކައަށް ހަތްދޮރުެވއެވެ. ހަތް ފަންގެިފލާވެެއވެ.  يعنى:އެތަނަށ  

  =  .ެއެއިން ކޮންމެ ދޮރަކަށްވެއެވ         =  = ނޑައެޅިގެންާވ އެމީހުންުކެރ ބެހެިވ ކަ

  ބައެއް.    =  ްވަނީ ވެރިން  نقوىހަމަކަަށވަރުނ.           =  ބަގީޗާތަކާިއ

 ގައެވެ.(  نعمةއާރުތަކުަގއެވެ. )އެބަހީ: އެތަކެތީެގ      =  އެީމހުންނަށް އެންގެވޭނެެއވެ.( ަކލޭމެްނ(

  !އެތަނަށް ވަންނާށެވެ      = ކަމާއި އަމާންކަމާއިއެކު. سالمة    =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ިނގުޅައިގެންނެވީމެވެ. )ނެުރއްވާހުށީެމވެ.(         =   އެމީހުންގެ ހިތްަތކުގަިއާވާހ
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  ތަކެތި.   = ެން ހަސަދަެވރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަ މައްޗަށްވާ ެއއްބަޔަކަށް އަނެއްބައެްއގ       = أخ 

   . حالންކަމުގައިވާ           =  އެނދުތަކުގައި އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކަށް ކުރިމަިތލައިެގްނ

  . حالތިބޭ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑައެޅި  (38)  ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.  قيامةވެގެންާވ ަވގުތާއި ހަމައަށެވެ. ެއއީ  عّينއެއީ ކަ

ްނ  رحمةއިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅާ މަގުުފރައްދަާވ  !ެއވެ ربّއޭނާ ދެންނެވިއެވެ. "އޭއަޅުގެ  (39)

ދުރުކުރެްއވިކަމަށްޓަކަިއ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ބިމުަގއި )ުއރެދުންތައް( ޒީނަތްެތރިކޮށްދޭ ހުށީމެވެ. އަިދ 

 އެހުރިާހ މީހުން އެކުަގއި ައހުރެން ަމގުފުރައްާދލާހުށީމެވެ. 

 ތެރި ތެުދވެިރ އަޅުންމެނުވީއެވެ."  إخالصއެމީހުންކުެރ އިބަރަްސކަލާނގެއަްށ  (41)

 ސީދާމަގެވެ.  حقّކުރެްއވިއެވެ. "އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ މައްޗަްށވާ  ّلهوحىال (41)

ތެރި ތެުދވެިރ އަޅުންގެމައްޗަްށ ކަެލއަށް ެއއްވެްސ ބާރެްއ  إخالصހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  (42)

ވާ މީެހއްގެ މަްއޗަށް މެނުވީ ަކލެއަްށ  تبعމަގުންނެއްޓި މަގުފުރެދިގެްނވާމީހުްނކުރެ ަކލެޔާ  حقّނުވެއެވެ. ހަމައެކަިނ 

 ވާނެެއވެ.("  نبعބާރެއް ނުެވއެވެ. )އެފަދަމީހުްނ ކަެލޔާ 

 ދުވަހުން ހަަމ ނަރަަކއެވެ. قيامةވެިވގެންވާ ތަނަީކ  َوْعدُއަީކ އެމީހުންނަށް  َمْوِعدُއެހުރިހާީމހުންގެ  (43)

ކޮންމެ ބަތާނަޔަކަށް އެމީހުންކުރެ ެބެހިވ  އެނަރަކައަށް ހަތްޮދރުވެެއވެ. ހަތްބަތާނަވެއެވެ. ެއއިން (44)
ނޑައެޅިގެންވާ ބަޔަކުވެެއވެ. )އެީއ އެމީސްމީހުންެގ   ތަކާއި ފާފައިެގ ތަރުތީބުންނެވެ.(  عملކަ

ދުވަހުން ަބގީޗާތަކާއި އާރުތަްއވެއެވެ. )ސުަވރުގެތަާކިއ  قيامةވެރި މާތްމީހުންނަްށ  تقوىހަމަކަށަވަރުން  (45)

 ިކ ާއރުތަކެވެ.( އެތަންތާނގައިވާ އެކިއެ

)އެދުވަހުްނ އެމީހުންނަްށ އެންެގވޭނެއެވެ.( ސަލާމަތްކަމާިއ އަމާންކަމާ އެުކ ަކލޭމެްނ އެސުަވރުގެތަކަްށ  (46)

  !ވަންނާށެވެ

 حسد)އަދި ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުިއރު ޭއގެތެރެއިްނ އެަކކުގެމައްޗަްށ ައނެކެއްގެ ކިަބއިގަިއވާ( ރުޅިވެރިކަމާިއ  (47)

ވެރިކަްނ އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަންގަަވިއ ދުރުުކރެްއވީމެވެ. އަިދ އެނދުދާންކޮޅުތަކުގެ މަީތގަިއ 
 ގައެވެ. حالން ކަމުގައިވާ  أخއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ ކުރިމަިތލައި އެމީހުން ތިބޭނީ 

 
 



                      
 

8 5 1   

މާނަ  ގެ الحجرسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =   .ެއެމީހުންނަށް އެތާނގައި އެއްވެސް ވަރުަބލިކަމެއް ނުޖެހޭެނއެވ     = 

  އަދި އެމީހުން ނުވެއެވެ.       = ( ްނެެރވޭނޭ ބަޔަކުކަމުަގއި.  يعنى:އެތަނުނ )ްއެސުވަރުގެއިނ

        =  ޭދެއްވާށެވެ خبر( ތިމަންރަސްަކާލނގެ އަޅުތަކުންނަްށ ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسولالّله)އ!-   

          =  ާކަަށވަރުްނ ހަމަ ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަަލކީ رحمةގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވ 

   ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ.   =   ެދަންނައެވެ عذابއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގ(! ) 

        =   ާއެވެ.   عذابއެއީ ހަމަ ވޭންގަދަެވގެންވ   =   އަދި ަކލޭގެާފުނ

  !ދެއްވާށެވެ خبرއެމީހުންނަށް           = الّسالم) إبراهيم   ( ގެ މެހްމާނުންގެ. عليه

    =   .ުއެބޭކަލުން އެަކލޭގެފާނުގެ އަރިހަްށ ވަޑައިެގންނެވިހިނދ        =  އެބޭކަުލްނ

 އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  =   ވިދާޅުވިއެވެ.  سالم         =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަހުރެމެން ިތޔަބޭކަލުންެގ ފަރާތުްނ ބިރުފުޅު ގަންނަމެވެ.         =   .ެއެބޭަކލުން ވިދާޅުވިެއވ

  !ކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ      =  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުން ަކލޭގެފާަންށ

 ެދއްވަމެވެ.  خبرއުފާވެރިކަމުެގ      = ވެިރ ދަރިަކލަުކ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމުގެ.  علم   

  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  =     =  )ެދެއްވަނީތޯ.  خبرތިޔަބޭކަުލން އަހުރެންނަށް )ެއކަމުގ    

       =   )ިައހުރެންނަްށ މުސްކުޅިކަން ައިއސްޖެހުމުގެ މައްޗަްށ )ޭއގެފަހުަގއ        

 =   ަދެއްވަނީ ކޮންކަމަކުންތޯެއވެ. خبرތިޔަބޭކަލުން ތިޔ      =    .ެއެބޭކަލުން ދެންނެިވއެވ 

       =  އެވެ.  خبر حقّތިމަންބޭކަލުްނ ކަޭލގެފާނަށް މިދެްއވަނީ ހަަމ   =   ފަެހ

   !ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ    = ނޑައިާލ މީހުންގެެތރެއިން.  أّميد  ކަ   = 
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 އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.      =   ިއަދ  ވާނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟  َمايُوسވެ  أّميدنَا         

  ން.  رحمةގެ  ربّއެމީާހގެ  =     = ( .ެأّميدމަގުފުރެިދގެންާވ ބަޔަކުމެނުވީެއވ 

ނޑާނެއެވެ.(   ނުކަ
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެސުަވރުގެއިްނ އެުސވަުރގޭގަިއ ެއއްވެްސ ަވރުބަލިކަމެްއ ނުޖެހޭނެއެވެ. އަިދ އެީމހުންއެމީހުންނަށް  (48)

ގޮތެއްގައި އަބަާދއަބަދު އެމީހުްނ އެސުަވރުގޭަގިއ  دائمى .؟ނުކުންނާނޭ ބަޔަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ. )އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ

 ގައި ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ.(  نعمةއެ 

ތިމަްނރަސްކަލާނެގީއ  !ދެއްވާެށވެ خبر( ތިމަންަރސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންނަްށ ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسولالّله)އޭ  (49)

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ އަދި  )އެީއ ކަްނ ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެ رحمةހަމަކަ

 ވެ ެވވުނު ފާފައިގެމަީތ ދެމިނުތިބޭ މީހުންނަށެވެ.(  توبةތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ 

)އެީއ  މާއކައް އެީއ ގަދަަފދަ އަިދ ވޭންދެނިިވ އެއްޗެ عذابއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  (51)

 ނުވެ ދެމިތިބޭމީހުންނަށެވެ.(  توبةފާފަކުރުންމަތީ 

)އެީއ އެަކލޭގެފާނުެގ  !ދެއްވާށެވެ خبر( ގެ މެހުާމނުންގެ الّسالم عليه) إبراهيمއަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ  (51)

 ބޭަކލުންނެވެ.(  مالئكةފޮނުއްވި  الّلهއަރިހަްށ 

ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާުނ  سالمއެބޭކަލުން އެަކލޭގެފާނުގެ ައރިހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން އެޭބކަލުން  (52)

ތިޔަބޭކަލުންެގ ފަރާތުން ބިރުންނެވެ." ރައްދުކުރައްވާފައި( ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަަށވަރުން ައުހރެމެން މިވަނީ  سالم)

 )އެކަލޭގެފާުނ އެހެްނ ވިދާޅުވީ ެއއީ ކޮންބަެއއްކަން އެނގިވަޑަިއނުގެންނެވިހިނދުންނެވެ.(

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުން ަކލޭގެފާަންށ  !އެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ. "ބިރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ (53)

 " !ދެއްވަމެވެ خبرޑަިއގަންނަވާނޭކަމުެގ އުފާެވރި ވެރި ދަިރކަލަުކ ލިބިވަ علم

 خبرއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. "އަުހރެންނަށް މުސްކުޅިކަން އައުމަށްފަހު ތިޔަބޭކަލުން އެކަމުގެ  (54)

 ދެއްވަނީ ކޮންކަމަކުންތޯއެވެ؟"  خبرެދއްވަނީތޯއެވެ؟ ތިޔަބޭަކލުން އަުހރެންނަށް ތިަޔ  އަހުރެންނަށް

ެގ  الّلهގޮތުގައެވެ. ފަހެ  حقّދެއްވަނީ ހަމަ  خبرއެބޭކަލުން ވިދާޅުވިެއވެ. "ތިމަންބޭކަލުން ކަޭލގެފާނަށް މި  (55)

ނޑާމީހުންގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު أّميدން  رحمة   ެވވަޑައި ނުގަްނނަވާހުށިކަމެވެ.ކަ

ނޑައިލާ  أّميدން  رحمةގެ  ربّއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ. "މަގުފުރެދިފައިވާ ީމހުން މެނުވީ އެމީހެއްގެ  (56) ކަ

 މާޔޫސްނުވާނެއެވެ."
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ީބޭކަލުންކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން(  مالئكةއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. )ެއއ      = 

  ؟ތިޔަބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ ކޮބައިޯތއެވެ     = ެއޭ ފޮނުއްވިގެންވާ ބޭކަލުންނޭވ! 

     =  .ެއެބޭަކލުްނ ވިދާޅުވިއެވ       =  .ީަހމަކަށަވަރުން ތިމަންބޭަކލުން ފޮުނއްވިގެންވަނ    

     = ( لوطقوم( ބަެއއްގެާގތަށެވެ. )އެީއ مجرمނުބަިއވެގެންާވ  ).ެއެވ      =  

 ވީމީހުްނ މެނުވީެއވެ.( تبعންމެނުީވއެވެ. )އެކަޭލގެފާނާިއ  آلގެފާނުންގެ  لوط  =  .ްހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭަކލުނ

        =  .ެއެހުިރހާ މީހުްނ ސަލާމަތްކުަރއްވާހުށީެމވ    =  

 )އެކަާލނގެކަންތަކާމެދު ވަޙީކުެރއްވިެއވެ.( ެއވެ.އެކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން މެނުވީ    = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނިޔާކުެރއްވީމެވެ. /މިންަވރުުކރެއްވީމެވެ.       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެކަމަނާ ވަީނ ބާީކވީ މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ. )ަހލާކުވާމީހުްނެގތެރޭންނެވެ.(        =  ދެންފަެހ

 ންެގ ައރިހަްށ ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން.  آلގެފާނުންގެ  لوط    = ( مالئكةފޮނުއްވެވުުނ )

 ބޭކަލުން.   =  ުلوطއެަކލޭގެފާނ الّسالم) يعنى:   ( ވިދާޅުވިއެވެ. عليه       = 

 ހަމަކަށަވަރުން ތިަޔއީ އިންާކރުކުެރވިގެންވާ ަބއެކެވެ. އެބަހީ: ތިޔައީ ނޭނގޭ ބައެެކވެ.     =  އެބޭކަލުްނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.     =  ެތިމަންބޭކަލުން ކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަށް ިމއައީ.  ؟އަދި ކިއެއްެހއްޔެވ   

        =  ުކާރ  شكّ ގެމީހުން އެކަމާމެދު( قومއެމީހުން އެކަމާމެދު )އެބަީހ: ކަލޭގެފާނުންެގ

 އާިއގެންނެވެ.(   عذابކަންތަކާއިގެންނެވެ. )        =  އަދި ތިމަންބޭަކލުން ަކލޭގެފާނުެގ އަިރއަަހްށ

 ެއވެ.(  عذابައކީ  حقّއާއިގެންނެވެ. )އެ  حقّމިއައީ ހަަމ          =   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެވެ.  يقينތިމަންބޭކަލުންނީ ތެދުވެރިްނކަން      =   ވެރިންނާއިގެްނ  أهلފަެހ ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުެގ

 ހިންގަވާ ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ.     =   .ިނޑުގެ )އަނދިރިކަންގަދަ( ވަގުތެްއގައ  ޭރގަ  

     = ( ެأهلއަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންގ  !ވެވަޑައިގެްނ ހުންނަވާެށވެ تبعެވރިންގެ( ަފހަތުގަިއ  يعنى:

  ( !ށެވެވާބައިތިއްބަފުޅުމަތީުކރި ކަލޭގެފާުނގެ)އެމީހުން       =  އަިދ ކަލޭމެންުކެރ
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  !އެކަކުވެސް އެނބުރި ނުބަލާެށވެ   = ެައވަސްއަަވހަށްދާށެވެ !އަދި ކަލޭމެން ދާށެވ(!)  

    =  ްވެވުނުފަދައަކުން(   أمرނުވަތަ ވެވުނު ތާކަށް. ) أمرކަލޭމެނަށ        =   ިއަދ

الّسالمތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް )  ކުރެއްވީމެވެ.  وحى( އަްށ لوطعليه       .ްއެކަންތައ 

    =  ެގެމީހުންގެ( ބުރިކަށިަތއް.  قومހަމަކަށަަވރުން މިބައިމީހުްނގެ )އެަބހީ: ަކލޭގެފާނުންގ 

        =  ާނޑެވިގެންވާނެކަން. މަރުވެ ނިމިދާނެެއވެ. حالފަތިސްކުރ   ކެ
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالمއެކަލޭގެފާނު  (57) عليه إبراهيم ތިޔަބޭކަލުްނ  !ޭބކަލުންނޭވެވިދާޅުވިއެވެ. "ޭއ ފޮނުއްވިގެންވާ  يعنى:
ބޭކަލުންކަްނ  مالئكةއަީކ ކޮބައިތޯެއވެ؟" )މިހެން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުީވ އެީއ  مقصدވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ އަދި 
 އެނގިވަޑައިގަތުމަށްފަުހގައެވެ.( 

އަކަށެވެ.  قومއެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ. "ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭކަލުްނ ޮފނުއްވިގެންވަނީ ނުބަިއވެގެންާވ  (58)
 އެވެ.( قومެގ  لوطعليهالّسالمއެއް ަހލާކުކުެރއްވުމަށެވެ." )އެއީ  قومބަޔަކުއުޅޭ  مجرم

الّسالملوط" (59) ވީމީހުްނ  إيمانވެ  تبعން މެނުީވެއވެ. އެކަޭލގެފާނާއި  آلއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  عليه
 މެނުވީއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭަކލުން ެއ އެންމެން ަސލާމަތްކުރައްާވހުށީމެވެ. 

އެކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ މެނުވީއެވެ. ެއކަމަނާޔާމެދު ނިޔާކުރެިވގެންވަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަަމާނ  (61)
 މީހުންގެ ެތރެއިންކަމަށެވެ. ހަލާުކވާމީހުންގެެތެރއިންވާނޭކަމަށެވެ." ވާނީ ބާކީވެތިިބ 

ންގެއަިރހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުްނ  آلގެ  لوطعليهالّسالمބޭކަލުން  مالئكةދެންފަހެ ފޮނުއްވިގެންވާ   (62)،(61)
 ވެވިގެންވާ ަބއެކެވެ. ނޭނޭގ ބައެެކވެ."  إنكارއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބޭަކލުންނަކީ 

އެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ. "އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ. ތިމަންޭބކަލުން ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް ިމއަީއ  (63)
 އާިއގެންނެވެ. عذابގެމީހުން އެކަމަކާއިމެދު ަޝއްކުުކރާ ކަންަތކާއިމެދުގައެވެ.  قومކަލޭގެފާނުންގެ 

 عذابއަީކ  حقّއާިއގެންނެވެ. )ެއ  حقّއަދި ތިމަންބޭކަލުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ އަރިހަްށ މިވަޑަިއގެންނެވީ  (64)

 އެވެ.( އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުންނީ ހަމަ ތެދުެވރީންީނމުއެވެ. 

ނޑުގެ )އަނދިރިކަންގަދަ( ަވގުތެއްަގއި ކަލޭގެފާުނ ކަލޭގެފާނުންެގ  (65) ިއގެން )ިމރަށުްނ ވެރިންނާ أهلފަހެ ޭރގަ
أهلއަދި ަކޭލގެފާނު އެމީހުންެގ  !ނުކުމެވަޑައިގެން( ހިްނގަވާފަިއ ވަޑައިގަންނަވާެށވެ  تبعވެރިްނގެ ފަހަުތގަިއ  يعنى:

 أمرއަދި ަކލޭމެނަށް  5ެށވެވާލައްވެވަޑައިގެން ހުންނަވާށެވެ. އަދި ަކލޭމެންކުެރ އެކަުކވެސް ެއނބުރި ފަހަތަްށ ނުބަ

  ވަޑައިގަންަނވާށެވެ.!އަުމރުވެވުނުތަނަްށ އަވަްސއަވަހަށް ވެވުނުފަދައަކުން 

ކުރެއްވީެމވެ. ެއކަމަކީ ހަމަކަށަަވރުްނ  وحىއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއކަން އެކަޭލގެފާނަށް އަްނގަާވ  (66)
 މަރުެވ ހަލާކުެވގެންދާނެއެވެ. حالފަތިސްކުާރ  (ގެ ކާފަރުން قوم لوط)–މިބައިމީހުން 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ެކިޔާރަށެވެ.(  َسُدومވެރިން އަތުވެްއޖެއެވެ. )އެއީ  أهلއަދި ރަުށގ       

  .  حالއުފާުކާރ  =   =  ުވިދާޅުވިއެވެ. يعنى:لوطعليهالّسالمއެކަޭލގެފާނ         = 

  ހަމަކަށަވަރުން މިމީހުންނަކީ އަުހރެންގެ މެހްމާނުންނެވެ.       =  ފަހެ ކަލޭމެން އަހުރެްނ

  !ނުކުރާށެވެ فضيحة    =  ްއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّلهއަދި ަކލޭމެނ!       =  އަިދ

  !އަހުރެްނ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތި ނުުކރާށެވެ.    =  .ެއެީމހުން ދެންނެވިއެވ       =  އަުހރެމެްނ

 ކަލޭގެފާނަްށ ނަީހ ނުކުރަންެހއްޔެވެ؟ މަާނ ނުކުރަންެހއްެޔވެ؟       =  އެންމެހަިއ
މީސްތަކުންގެ ކިބައިން. )އެބަހީ: އެްއވެސްމީހަކު އެއީ ކަލޭގެފާނުންގެ މެހްމާެނއްކަމުގައި ހެއްދެވުން މަާނ 

  ނުކުރަންހެއްެޔވެ؟(        = .ެއެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ. މިތިީބ އަުހރެންެގ އަންހެންަދރިންނެވ 

        =  ( 5އަްށ ކިޔަމަންވަންޏާ. )ެއކުދިންނާ އިންނާށެވެ  أمرކަލޭމެްނ އަުހރެންެގ    

الّله)އޭ  =   ކުރައްވަމެވެ. وحىފުޅު ގަންދެއްވައި ހުވައި  ُعُمرُ( ކަލޭގެފާނުންެގ މުޅި !އެވެ رسول   

   =  .ިހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ ެއވަނީ އެމީހުންެގ ަމސްތުގަިއ / އެމީހުންެގ މަގުުފރެދުމުގައ   

  =.ެކަނުެވ އަދިިރވެފައެވ        =   ނުޑ ދެންފަެހ އެމީހުންނަްށ އަޑުފައްގަ

 ( ގެ އަޑުعذابނުަވތަ  –ެގ ޮގވާލެްއވި އަޑުފުޅު  جبريلއައިސްޖެހިއްޖެެއވެ. )     =  އިުރައާރ

 ވަގުތު.           =  .ެދެންފަހެ އެރަށުެގ މަތީފުށް ދަށްފުށަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވ 

     =   .ެއަދި އެމީހުންެގ މައްޗަށް ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ވެއްސެވީެމވ       

 =  .ޭމަށިހިލައިގެ ވާރ          =  ނޑައެޅިބަޔާންވެގެންާވ ހަަމކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކުަގއި ކަ

 ވެއެވެ.   دليل     =  ްކުރާ މީހުންނަށް.  عبرةحاصلވިސްނާ ފިުކރުކޮށ        

  =  ެނޑައެޅި އެނގި  َسُدومއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެރަށްވަނީ )އ ވެގެންާވ  بيانެއވެ ކިޔާރަެށވެ.( ކަ

  މަގެއްގައެވެ.        =  ިއާިއ ހެިކ ވާކަންކަަށވަރެވެ. دليلހަމަކަަށވަރުްނ އެކަންތަކުަގއ  

     = ވީ ބަޔަކަށް.  إيمانއަށް  الّله -ންނަށް  مؤمن            =  ައިދ

 ގެ އެުކވެރިންިވއެވެ.  َأيَكةُހަމަކަށަވަރުްނ        = .ިނޑައެޅިގެން އަނިާޔވެރިންކަުމގައ   ކަ

                                 

                                

                                     

                    



                      
 

8 5 6   

މާނަ  ގެ الحجرسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 މާނަ  ِإْجَمـاِلى   
ގެފާނުންެގ އަރިހަށް( އަުތވެއްޖެއެވެ. )އެީއ ެއކަލޭގެފާުނ  لوط) حالވެރިްނ އުާފކުާރ  أهلއަދި ެއރަށުެގ  (67)

ކަންަތްއ  فاحشގައިވާތީ އެމީހުންެގ ގަޔަްށ ައރާ  صورةބޭަކލުން ރީތި ިފރިހެނުންެގ  مالئكةއަރިހަްށ ވަޑައިގެންެނވި 
ކޮށް ފިރިހެނުންާނ އެޅޭ މީހުންނެވެ. އަންހެނުންގެ ބޭނުން ނުުކރެއެެވ.  عامّކުރަންވެގެންނެވެ. ެއރަށުގެ ީމހުންނަކީ 

އާިއެގްނ  عذابބޭކަލުންނަކީ އެމީހުންނަށް  مالئكةއެމީހުން ަހލާކުވެގެންދިަޔއީ ެއކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި 
 ނުގަންަނވައެވެ.( ގެފާނަށްވެސް އެނގިވަޑައި لوطންކަމެއް އަދި ޭއރު  مالئكةވަޑައިގެންނެވި ބޭަކލުންނެވެ. ެއއީ 

)އެމީހުންނަށް( ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން މިބޭކަލުންނަކީ ތިމަންަކލޭގެފާނުްނެގ  لوطعليهالّسالمދެންފަހެ  (68)
 ( !)އެމީހުްނ ގަޔަްށ އަރަްނ ނުއުޅޭށެވެ !ނުކުާރށެވެ فضيحةމެހްމާނުންނެވެ. ފަހެ ކަލޭމެްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ 

 "!އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ދެރަކޮށް ިނކަމެތިކޮށް ނުހަދާށެވެ !އަށް ިބރުވެތިވާށެވެ  الّله"އަދި ކަލޭމެްނ  (69)

އެމީހުން )އެަކލޭގެފާނަށް( ދެންނެިވއެވެ. "ދުނިޔޭެގ މީސްތަކުްނ މެހްމާނުން ކަމުގަިއ ހެއްެދވުން އަުހރެމެްނ  (71)
 ގެފާނަްށ މަނާކޮށްފައެވެ.( )އެބަހީ: އެކަން އޮންނާނީ ކަލޭ "؟ކަލޭގެފާނަށް މަނާ ނުުކރަންތޯއެވެ 

އަށް ކިޔަމަންވަންާޏ  أمرއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ. "މިތިބީ އަުހރެންގެ އަްނހެންދަިރންނެވެ. ކަލޭމެން އަހުރެްނގެ 
 އެކަންކުރާށެވެ." )އެކުދިންނާ އިންނާެށވެ.( 

الّله)އޭ  (71) ުކރައްވަެމވެ.  وحىޕުޅު( ގަންދެއްަވއި ހުވަިއ  حياةފުޅު ) ُعُمرُ( ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول
 ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން އެވަނީ އެީމހުންގެ މަސްތުގައި / އަދި އެމީހުންގެ މަގުފުރެދުުމގައި ދެފުށުއެޅިއެޅިއެެވ.

  އަދިރިވެފައެވެ.

ނޑު އަިއސް ޖެހިއްޖެއެެވ  عذابއަދި އިުރއަރާަވގުތު އެމީހުންނަށް  (73)  ގެ އަޑުފަށްގަ

الّسالمފަހެ އެރަުށގެ މަތީފުށް ދަށްފުށަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޖެްއސެވީމެވެ. ) (74) عليه ގެ ފިޔަފުުޅްނ  جبريل
އެރަށް އުފުްއލަވަިއ އުޑާ ހަމައަްށ ނަންގަވަިއ އަނެއްފުށަްށ ޖެއްސެވިކަމުގަިއވިއެވެ.( އަދި މަށިހިަލއިގެ ާވޭރ 

 އެރަށުގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ވެއްސެވީެމވެ. 

حاصلހަމަކަށަވަރުްނ ވިސްާނ ފިުކރުކޮްށ ކަންކަމުްނ  (75) ނޑައެޅި  عبرة  بيانުކރާމީހުންނަށް އެކަންތަކުގަިއ ކަ

 ވެގެންވާ ަދލީލުެވއެވެ. 

ނޑައެިޅ  َسُدْومُގެމީހުން އުޅުނުރަްށ  قومެގ  لوطعليهالّسالمއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ެއރަށްވަީނ އެަބހީ:  (76) ވަީނ ކަ
ގެ ކިތަންމެތާކު ތަާފުތ  قرآنކަރަޔަށްދާމަގެވެ. އަދި މިވާހަަކވެސް  شامން  قريشގެްއގައެވެ. )ެއއީ ބަޔާންވެގެންވާ މަ

 ން އައިސްފައިވެެއވެ.(  عبارة

قومހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުަގއި )އެަބހީ:  (77) ގެމީުހންނާމެދު ތިމަންރަސްކަލާނެގ މިކަންތަްއ  لوط
 ވެއެވެ.  عبرةެވއެވެ.  حّجةއާއި  دليلވެގެންާވ  بيانންނަށް  مؤمنގެންދެވިގޮތުގައި( 

ނޑިއެވެ.  َأْيَكةެގ ެއކުވެރިްނީވ އަނިޔާެވރިްނކަމުގައެވެ. ) َأْيَكةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (78) އަީކ ގަސްބޮ

ُشَعْيُب ކަމާއިެގން ފޮނުއްވި ރަށެއްކަމުގަިއވިއެވެ. އެހެންވީިއރު ُشَعْيُبعليهالّسالمرسولބޯގަސްތަކެވެ. ެއރަށަކީވެސް 
رسول الّسالم تفسيرއެވެ. ެއވާހަކަ  َأْيَكةއާއި  َمْدَينކަމާއިގެން ފޮނުއްވިފަިއވަނީ ދެރަށަށްކަުމަގއިވިއެވެ. ެއއީ  عليه

 ވެގެންެވއެވެ.( بيانގައި  الطبرى
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހންގެ ކިބައިން ބަަދލުހިއްެޕވީމެވ    =  އަިދ

قومކިާޔރަށާއި  َأيَكةُހަމަކަށަވަރުން އެދެރަށްވަނީ )  ގެރަށާއި(  لوط     =  ިނޑައެޅ ކަ

 އެނގިގެންާވ މަގެްއގައެވެ. )މީސްތަކުްނ ދަތުރުުކާރ މަގެއްަގއެވެ.(      =  އަިދ ހަމަކަަށވަުރްނ

  ދޮގުކޮށްފިއެވެ.      = ވެރިން.  أهلއެެވކިޔާ ަރށުގެ  حجر    =  ފޮނުއްވުުނ

 ބޭކަލުން.         =  ެآنيـةއަދި ތިމަްނަރސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގ 

 ދެއްކެވީެމވެ.(  معجزةގެފާނުން ތެދުކަމުގެ  صالحތައްދެއްކެވީމެވެ. )   =   .ެއަދި އެމީހުންިވއެވ   

   =  ެތަކުން އެނބުރި ފުރަގަސްދީގެންީވ ބަޔަކުކަމުަގއި.  معجزةތަކާއި  دليلއ    =   އަިދ

 އެމީހުން ވިެއވެ.        =  .ިފަރުބަދަަތއް ކޮށައިގެން )ކޮނެގެން( ހަދާކަުމގައ    

    =  .ެފީވެ ހަާލކުވެދާނެކަމުން( އަމާންެވެގންވާ ގޭގ(         =  ެދެންފަހ

 ެގ އަޑުފަްށ އައިސްޖެިހއްޖެއެވެ.( عذابއެމީހުންނަށް )     =  حالފަތިސްކުާރ  .     

   =  ްދުރުނުކޮށްދިނެވެ(.  عذابފަހެ އެމީހުންނަށް ފުއްދައިނުދިނެވެ. )އެމީހުްނގެ ކިބައިނ      

     =  ިތައް(  عملއެމީހުން ކުިރކަންތައްތައް. )އެމީހުންުކރި ނުބައ         

   =   .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިްނ ނުހައްދަވަމެވ     =   އެދެމެދުގަިއ

   ވާހާތަކެއްާޗއި.     =   ަން މެނުވީ(  عدل،إنصافގޮތުގައި މެނުވީ. ) حقّހަމ      

 ދުވަސް.  قيامةއަދި ހަމަކަށަަވރުން   =    =  .ެނޑައެޅިގެން އަންނާނެ ދުވަހެކެވ  އެއީ ކަ  

    =  ިކުރާށެވެ. معافއަދި ރަނގަޅު ިރވެތިގޮތުަގއ     =   ޭالّله)އ  رسول

 ެއއީ.  ربّ( ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ         =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނާއި އަިދ ކަ

 ހުރިހާ ތަކެތި ހައްދަވާ އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.       =   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ދެއްވީމެވެ.       =  ގެ އާޔަތްތައް.  السَّْبُعالمثانى   

     =  ާާއއި.  قرآنއަދި މާތްެވގެންާވ / ބޮޑުވެގެްނވ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންގެ ކިަބއިން ބަދަުލހިއްޕެވީމެވެ. )ެއއީ އެީމހުން ކާފަުރވުުމެގ  (79)

ވެގެްނާވ  بيانފޮނުއްވައި ހަލާކު ުކރެއްވުމެވެ.( ައދި ހަމަކަށަވަރުން އެެދރަށް ވަނީ  عذابސަބަބުން 
ކޮްށ  عامّގެީމހުން އުޅުުނ ރަާށއި ެދރަށްވަީނ މީސްތަކުްނ  لوطقومކިޔަރަާށއި  َأْيَكةމަގެއްގެމަތީގަެއވެ. )އެަބހީ: މި 

ވާމީހެކެވެ. މަަގކީވެްސ  تبعއަކީވެސް މީހުްނ އޭނާޔާ  إمامކިޔާފައިވަނީ  إمامދަތުރުފަތުރުކޮށްއުޅޭ މަެގއްގަެއވެ. މަގަށް 
 (والّلهأعلمވެގެްނ ހިނާގއެއްޗެްއކަމުގައިވާީތއެވެ.  تبعއޭގެމަތީގައި ީމހުން 

صالحعليهއެމީހުން ދޮގުކޮށްފިެއވެ. )އެީއ  رسولފޮނުްއވި  الّلهވެރިން އެމީހުންެގގާތަށް  أهلެގ  الِحْجرُއަދި  (81)
 ގެފާނުން ފޮުނއްވުނު ރަށަށް ިކޔާނަމެކެވެ.( صالحއަކީ  الِحْجرُއެވެ.  الّسالم

ކަމުެގ  رسولގެފާނުންގެ  صالحތައް އެމީހުންނަށް ދެއްވީެމވެ. )އެއީ  دليلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  (81)
ތަކުން އެނބުިރ   دليلތަކެވެ.( އަދި އެމީހުންވީ އެ އެންމެަހއި  حّجةތަކާއި  معجزةކުރާ  دليلތެދުކަމުގެމައްޗަށް 

 ތައް ދޮުގކުިރ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ.  دليلފުރަގަސްދިން ބަޔަުކކަމުގައެވެ. އެ 

ނޑައި ކޮށަިއގެން އަމާންަވނޭ ގެތަްއ ހެދިބަޔަުކ ކަމުަގއެވެ. )އެމީހުްނ  (82) އަދި އެމީހުްނވީ ަފރުބަދަތައް ކަ
 الّلهން ނުވަތަ މަރުވުމުން އެމީހުން އަމާންކޮށްދީ ސަލާމަތްކޮށްދޭނޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު  عذابގެ  الّلهހީކުރީ ެއގެތައް 

 އެްއ ނުކުިރއެވެ.( އައިހިނދުްނ އެއިން އެއްވެްސ ފައިދާ عذابގެ 

ނޑު ައިއސްޖެހިއްޖެއެވެ.  (83)  ފަހެ ފަތިސްވަގުުތ އެމީހުންނަށް ހަލާުކގެ އަޑުފަށްގަ

ތަކުން  عملން ސަލާމަތްކޮށް ނުދިނެވެ. އެ  عذابތައް( އެމީހުން  عملފަހެ އެމީހުންކުިރ )ނުބައި  (84)
 އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ކަމެްއ ނުފުދުނެވެ. 

ގޮުތގަިއ މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  حقّބިްނ އަދި އެދެމެދުގައިާވާހ ތަކެތިވެްސ ަހމަ  އަދި އުޑުތަާކއި (85)
ތަްއ  أّمةވެިރގޮތުގަިއ މެނުީވ ނުހައްދަވަމެވެ. )ެއބަހީ: ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެ ހަލާުކކުރެްއވި  عدلނުހައްދަވަމެވެ. 

ދުވަހަކީ އަންނާނެ ދުވަެހއްަކްނ  قيامةވެިރގޮތުގައެވެ.( އަދި ހަަމކަށަވަރުންވެްސ  عدلހަލާކު ކުރަްއވާފައިވާނީ ހަމަ 
 مشركއެ  !ކުރައްވާެށވެ عفو !ުކރާށެވެ معافކަށަވަރެވެ. ފަެހ ކަލޭގެފާުނ ރަނގަޅު ރިވެތިގޮތުްނ އެމީސްަތކުންނަށް 

  (5ދިވަޑައި ުނގަންނަވާށެވެ)އެަބހީ: އެމީހުންގެ ހަލާކަށް އެ !ންގެފަރާތުން އެނުބރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ

އެީއ ހުިރހާތަކެިތ ހައްަދވައި އަދި އެންެމހައިކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  ربّހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  (86)
 ކަލާނގެއެވެ. 

 ދެއްވީމެވެ.  قرآنއާއި ބޮޑުވެގެންާވ މާތް  السَّْبُعْالَمثَاِنىއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް  (87)

  .ެބަހަީކ  راِحجُެވރިންެގ ބަްސ ތަފާތެވެ. އެތަނުން ބުަރވެވޭބަަހކީ  تفسيرعلمއާއިމެދު  السَّْبُعْالَمَثاِنىދަންނައެވ
 އެވެ. الحمدއެވެ.  سورةالفاتحةއެއީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ެ( 5)ލޯފުޅު ނުދައްމަވާށެވެ !ކަލޭގެފާނުންގެ ދެލޯފުޅުން ނުބައްަލވާ ހުށިކަމެވ      

            =   އެތަކެތީން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންުކރެ މުއްސަނދިންނަށް ދެްއވާފައިާވ

   ތަކެއްޗަށް.    = ެއަިދ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅު ުނކުރަްއވާށެވ!     

     =ެއޯގާވެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ !އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ފިޔަފުޅު ތިރިކުަރއްވާށެވ(! )    

 ންނަށް. مؤمن  =   = ެއަދި ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!     =  .ީހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނ  

      = ެއވެ.  َنذيرވެގެންާވ  بيان      = ( عذابއެީއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ )

 ބާވައިލެްއވިފަދައިންނެވެ.       = ُންގެމައްޗަށް. )ބައިބަޔަްށ ބެހިމީހުންގެަމއްޗަށް(  ُمْقَتِسم 

  = .ީއެމީހުންނަކ    = ހަދައިލި ީމހުނެވެ.(  قرآنީލ މީހުންނެވެ. ) قرآن     

 ބައިބަޔަށް )އީމާންވާބަޔަކަށާއި އީމާންނުވެވޭ ބަޔަކަށް(  =    =  ެގަންދެއްވަިއ  ربّފަހެ ކަލޭގެފާނުގ

 ކުރައްވަެމވެ.  وحىހުވައި      =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނާިއ

 ސުވާލުުކރައްވާހުށީެމވެ.    =  .ިއެ އެންމެހައ          =  އެމީހުން އެުކާރ

 ކަންތަކާއިމެދު.         =  ް5ކަންތައްުކރަްއވާށެވެވެވުނުފަދައަކުްނ  أمرފަެހ ަކލޭެގފާނަށ 

 = ެއަިދ އެނބުިރ  ދުރުެވ ވަޑަިއގަންނަވާށެވ!        = ންގެފަރާތުން.  مشرك   

       =  ހަމަކަށަަވރުްނ މަލާމާތްކޮްށ ފުަރއްސާރަުކރާމީހުންެގ ަފރާތުްނ

  އިެދއްވާހުށީމެވެ. ވަތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފުއްދަ  =  / .ެއެމީހުންނަކީ ލާމީހުންނެވ

 ކުރާމީހުންނެވެ. إختيار    = އާއިެއކު.   الّله      =  ްެއއް.  إلهެއހެނ       

  =  .ެފަެހ ނިކަންުހެރ އެމީހުންނަްށ އެނގޭނެެއވ      =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ.    =  .ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާުނ       =  ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުުޅ

 ދަތިކުރައްވާކަން.        = .ްއެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީނ    =  ެވިދާޅުވާށެވެ َتْسِبيحފަހ!  

     =  ކުރުމާިއއެކު.   حمدއަށް  ربّަކލޭގެފާނުންެގ    = ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާެށވ!  

       = ކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން.  سجدة       =  ެއަްށ  ربّއަދި ކަލޭގެފާނުންގ

 !އަޅުކަންކުރައްވާެށވެ        =  ްއަތުެވއްޖައުމަށްދާންދެން. يقينަކލޭގެފާނަށ  
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އެމީހުންކުރެ މުދާެވރި މުއްސަނދި މީހުންނަށް ިތމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވާފައިވާ ތަެކއްޗަްށ  (88)

އަދި އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ަކލޭގެފާނު ހިތާމަފުުޅ  !ެއއަށް ނުބައްަލވާށެވެ  !ކަލޭގެފާނުންގެ ލޯފުޅު ނުދައްމަވާށެވެ
)އެމީހުންަންށ  !ކަޭލގެފާނުންގެ ފިޔަފުުޅ ތިރިުކރައްވާެށވެންނަށްޓަކަިއ  مؤمنއަިދ  !ނުކުރައްވާށެވެ 

 ( !އެމީހުންނާމެދު ަހރުކަށިެވވަޑައި ނުގަންނަވާށެވެ 5އޯގާވެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ
ވެގެންާވ  بيانހަމަަކށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނު މިއީ  !( އަިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ   (89)

 ޭދ މީހާެއވެ.(  خبرހުިރކަމުގެ ިބރުވެިރ  عذابއަށް ނުކިޔަމަންތެިރވީމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ ޯކފާއާއި  الّله) އެވެ. َنذير

 ފޮނުއްވި ފަދައިންނެވެ.  عذابންެގ މައްޗަށްވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ُمْقَتِسمُއެއީ  (91)

 ބައިބަޔަްށ )އީމާންވާބަޔަކަާށއި އީމާންނުެވޭވނެ ބަޔަކަށް( ބައިަބއިކޮށް ެބހިމީހުންނެވެ.  قرآنއެމީހުންނަކީ  (91)
  .ެްނ މުރާދުުކރެޭވ  لفظއަީކ ބައިބަޔަްށ ބަހާީމހާއެވެ. ދެންފަެހ ެއ  ترجمةެގ  لفظެގ  ُمْقَتِسمُދަންނައެވ

އިން ކަމުގަިއ ވިދާޅުިވ ބޭކަލުންެވއެވެ.  نصارىްނނާއި  يهودى( 1ންެގ ބަސްތަފާތެވެ. އެީއ ) مفّسرބަޔަކާއިމެދު 
ވެ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަރުވީެއވެ. އަދި އެމީހުން އެމީހުންގެ ފޮތްވެްސ  إيمانގެ އެއްބަޔަށް  قرآنއެމީހުންވެސް އެ 

 ންގެ ބަޔަކުކަުމގައިވެސް  قريش( 2ެވ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަުރވީއެވެ. އަިދ އެއީ ) إيمانބެހީއެވެ. ބައިބަިއކޮށް އެއްަބޔަށް 
صالحعليه( 3ބުނެވުނެވެ. އެމީހުންވެްސ އެއްބަޔަްށ އީމާންެވ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަރު ީވކަމުގައި ވިއެވެ. އަދި ެއއީ )

ެގ  قرآنެގ ބައެއްކަުމގައިވެްސ ބުނެވުެނވެ. އަދިވެްސ ިކތައްމެގޮތަކަށް ބުެނވިފައިވެެއވެ. ފަެހ ީކރިތި  قومގެ  الّسالم
الطّبرى مفّسرިރ ކޮންމެބަޔަކުވެްސ މީގެތެރެއަށް ވަންނާނެކަމުގައި އެއްބައި ތެދުކޮށް އަނެއްބައި ޮދގުކު َحْعَفُر  أبو

ބަެއއް އަޅުކަން ޭއގައިާވގޮތަްށ  ؟؟؟ދެން އަޅުަގޑުމެން ދިވެހިންނޯ ) ގައި ވިދާޅުވެފަިއވެއެވެ. تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ 
ވައްކަންކުރީާމ  –ކުރަންކަމުގޮސްފައި ަބއެއް ޙުކުްމ އޭގަިއވާގޮތަށްުކރާކަށް ކަަމކުނުދިޔައެވެ. މަރަށް ަމރުހިފުން 
 (والّلهأعلمއަތްކެޑުން ޒިނޭގެ ޙައްުދ ޤަވާޢިދުން ޤާއިމުުކރުން  މަގުފޭރޭީމހުންގެ ކަންތަްއ ދެންމިހެންގޮސް......

ކުރައްވަމެވެ. ނިކަންހުރެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނާނ  وحىގަންދެއްވައި ހުވައި  ربّފަހެ ކަލޭގެފާނުންގެ   (93)،(92)
قرآن) ދުވަހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ސުާވލުކުާރ ހުށީެމވެ. އެީއ ދުނިޔޭގަިއ  آخرةބައިބަޔަްށ ހެދިމީހުންނާ(  يعنى:

 ގޮތުންނެވެ. ތިބެގެން އެމީހުން އެކުރަމުންާދ ކަންތަކާިއ ބެހޭ
ްނގެކިބައިްނ އެނުބިރ  مشركއަިދ  !ވެވުުނ ކަންތައްުކރަްއވާށެވެ أمرފަހެ ަކލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނަށް   (94)

  5ދުރުވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ
 ެއެއްކަމުން މިބާވަތުގެ މާނައިގަިއވާ އެންެމހައި އާޔަތެއްެގ  آيـةކަމުގެ ުކރީކޮޅުގެ  نبىމިއާޔަތަީކ  !ދަންނައެވ

 توبةއެވެ.  حكمންނާ ދިމާުކރާ  مشركވެގެންެވއެވެ. މިާހރުއޮތީ  منسوخހަނގުރާމައިެގ އާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުމުން   حكم

  والّلهأعلمސޫރަތުގެ އާޔަތްތަކުން އެގޮތް ރަނގަޅަށް ހާަމވެއެވެ. 
ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނަށާއި ، އަދި ިއސްލާމްދީނަށް މަލާާމތްކުރާމީހުންގެ ފަރާތުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  (95)

 ކަލޭގެފާނަށް ފުއްަދވާދެއްވާހުށީެމވެ. 
ކުރާމީހުންނެވެ. ފަހެ ނިކަންހުރެ އެމީހުްނ  إختيارއެއްވެސް ހިފާ  إلهއާ އެކު އެހެން  الّلهއެމީހުންނަކީ  (96)

 ދުވަހުން އެމީހުންނަްށ ެއނގޭނެއެވެ.  آخرةއެކުރާ ކަންތަކުގެ )ނުަބއިކަން( 
الّله)އޭ  (97) ( އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީްނ ކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅު ނުތަނަވަްސވާކަްނ !އެވެ رسول

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ. 
ކުރާމީހުްނެގ  سجدةއަދި  5ވިދާޅުވާށެވެ تسبيحުކރުމާ އެުކ  حمدއަށް  ربّލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނުންެގ ފަހެ ކަ  (98)

  !ތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ
އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެބަހީ: ަކލޭެގފާނު އަވަހާަރވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަލޭގެފާުނ  يقينއަދި ކަލޭގެފާނަށް  (99)

 !އަށް އަޅުކަންުކރައްވާެށވެ ربّކަލޭގެފާނުންގެ 



                      
 

8 6 1   

މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

uv 

 މާނެ  ގ ެ النَّخل ُسورة
  (128)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          الّنخل ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ފުޅު އަތުވެއްޖެެއވެ.  أمرެގ  الّله       =  ފަެހ ެއ ައވަސްވުަމްށ

 .ނުއެދޭށެވެކަލޭމެން       =  ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ. އަިދ  طاهرއެަކާލނގެ ހުްސ

 މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.      =  ކުރާތަކެތީން. )އެަކލާނެގާއ  شريكއެމީހުްނ ެއ

 ބައިވެރިުކާރ ތަކެތީން(            = ާއޮފުންއަވެއެވ. مالئكة الّله އާއިގެން  رحمةއާއި  وحى. 

    =  .ްެއކަލާނެގ އަުމރުފުޅަށ         =  .ްއެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅެްއގެމައްޗަށ 

      =  .ެއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރ     =  ާإنذارއެއީ އެޭބކަލުން )މީސްތަކުންނަށް( އަންގަވ 

 ކުރެއްވުމަށެވެ.         =  ްއަުކ  إله حقެއހެނީ ހަމަކަަށަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ މެުނވީ ެއހެނ

 ނުވާކަން.     = ެފަހެ އެހެންވެ ަކލޭމެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ެއކަނި އަޅުކަންކުރާެށވ! 

  !ބިރުވެތިވާށެވެ.      =  .ެއެަކލާނެގ އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވިއެވ      = 

ެވރިގޮތުަގއ(  عدلގޮތުގައި. ) حقّ   =  .ެއެކަލާނގެ ާމމަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވ        

 އެަކލާނގެ އިންސާނާ ހެއްދެވިެއވެ.      ކުރާތަކެިތ ފިޔަވައި. شريكއެމީހުން އެ  =  

   އަކުން. )މަނިފޮދަކުން(  نطفة     =   .ެފަެހ އެަހއިރުްނ އޭާނވިއެވ     = 

 ވެގެންާވ ދެކޮޅުވެިރއަކަށް.  بيان   =  ިޫސފިތައް. )އެކަލާނގެ ހެއްދެިވއެވެ.(  نـََعمއަދ     

 ކަލޭމެނަށްޓަކައި އެކަލާނެގ އެތަކެތި ހެއްދެވިެއވެ.  =    =  އޭަގއި ހީިފލުވުންވެެއވެ. )ފިނިްނ

  ހީފިލުވުމަށް ޭފރާންހަދާނެ ެކހެރިެވއެވެ.(     =  ަތަކާއި. منفعައދި ގިނަގުނ          

   އަިދ އެއިްނ ަކލޭމެން ަކއިހަދަމުއެވެ. =    =  އަދި ކަލޭމެނަްށ އޭގަިއ ުފރިހަމަކަމާިއ ރީިތކަްނ

  ލައްވާފަިއވެއެވެ.   = .ުހަީވރުވަގުުތ ަކލޭމެން ޭއގެ ހުއިހައްަޕއިގެްނ ގެޔަްށ ގެންނަހިނދ 

      =   .ިއަދި ހެނދުނުވަގުުތ އެޮސރުމެން ުހއިހެއްޕުމަށް ަކލޭމެން އެޮސރުމެން ނެޭރހިނދުގައްާޔއ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

       =  ).ެއަދި އެސޮރުމެން ަކލޭމެންގެ ަބރުއުފުލައިެދއެވެ. )ބަރުތަކެތި އުފުލައިެދއެވ    

 = )ްރަށަކަށް. )އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށ         =  އެރަށަށް އެތަކެތިފޯރުކުރެވޭނޭ ބަޔަކުކަުމގަިއ

 ކަލޭމެން ނުވެއެވެ.        =  .ީއުނދަގޫތައް ުއފުލައިގެންމެނުވ     =  ހަމަކަށަވަުރްނ

  އެއީ.  ربّކަލޭމެންގެ     =  ނަޑއެޅިގެން އޯާގވަންތަ އަިދ ލެްއވުން ބޮޑުެވގެންާވ  رحمةކަ

  ކަލާނގެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އާއި  الّلهންގެމީހުން  مشركފުޅު އަތުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ އެކަން އަވަްސވުމަށް ަކލޭމެން ނޭދޭށެވެ.  أمرގެ  الّله (1)

 ވަންތަވެ މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ.  طاهرކުރާ އެންމެހަިއ ތަކެތިން އެަކލާނެގ ުހސް  شريكބައިވެރިކޮްށ އެ 
 ެ( ބައެއްބޭަކލުްނ ވިދާޅުވަީނ 1ފުޅާމެދު ބަސްތަފާުތވެގެންވެެއވެ. ) أمرެގ  الّلهމިާއޔަތުގަިއ މިާވ  !ދަންނައެވ

وسّلمއެއީ  عليه الّله صّلى الّله ންެގ  مشرك( އަނެއްަބިއ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުީވ ެއީއ 2ވުންކަެމވެ. )ފުޮނއ   رسول
ދުވަްސ  قيامةއެީއ  ( އަދި އަެނއްބައިބޭކަލުްނ ވިދާޅުވ3ީއައުމުެގ ާވހަކައެވެ. ) عقوبةެގ  الّلهމީހުންގެމައްޗަްށ 

  والّلهأعلمއަންނާނެވާހަކަެއވެ. 
އާިއގެން އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެތެރެއިްނ އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންަނާވ  وحىފުޅަށް  أمرއަދި އެަކލާނގެ  (2)

ބޭކަަލުކ  رسولބޭކަލަކު ުނވަތަ  نبىއާ ފޮނުއްވަެއވެ. އެއީ ެއ  مالئكةއަޅެއްގެ ައރިހަށް ެއކަލާނެގ 
ކުރައްަވިއ  إنذارއަކުުނވާކަްނ މީސްތަކުންނަށް އަންަގވައި އެކަމުގެ  إلهތިމަންރަސްކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އެހެްނ އެްއވެސް 

)ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި އެހެން ފަރާތަާކ  !ބިރުގެންނެވުމަށެވެ. ފަހެ ަކލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ިބރުވެތިވާށެވެ
 (!ކުރުމާ މެދު ިބރުވެތިވާށެވެ  شريك

ންގެ މީހުްނ  مشركގޮތުގައެވެ. އެ  حقّވެރިގޮުތގަެއވެ.  عدلއެކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވީ ހަމަ  (3)
 ކުާރ ތަކެތި ފިަޔވައި އެކަލާނެގ މާމަިތވެރިވެވޮިޑގެންވެއެވެ.  شريكއެކަލާނގެާއ ެއ 

އަދި މަނިފޮދުވަރަކުްނ އެަކލާނގެ އިންސާނާ ެހއްދެވިއެވެ. )އެކަލާނެގ އެއިންސާާނ ހެއްދެވުުމގައި އެަތްއ  (4)
އޭނާ ދުނިެޔއަށް ފޮނުްއވައެވެ.( ދެްނ ެއހައިރުްނ ތަކެއްގައި ވޭތިކުެރއްވުމަށްފަުހ ފުރިހަަމ އިންސާނަކަްށ  َدْورُ

ނުުކރާ އެކަލާނެގާއ ދިމާ ދެކޮޅުެވިރ ައުކ  قبولތެރިކަން  قدرةެގ  الّلهއެއިންސާނާ ވަނީ ދެކޮޅުެވރިއަުކ ކަުމގައެވެ. )
 ކަމުގަ އެވެ.(

އޭގަިއ ކަލޭމެންެގ ާއއި، ެގރިއާއި، ބަކަިރއެވެ.(  جملސޫިފ ެހއްދެވިއެވެ. )އެީއ  نـََعمއަދި ެއކަލާނެގ  (5)
ހީފިލުވުންެވއެވެ. )އެބަހީ: ޭއގެ ކެެހރިޔާ އިސްތަށިން ފިނިްނ ސަލާމަތްވާނޭ ފޭރާން ހެދޭނެގޮތް ލެއްވީެމވެ.( އަިދ 

ޭއގެމައްަޗްށ  –ތައް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އޭގަިއ ލެްއވީމެވެ. )އޭެގ ކިާރއި  منفعއެހެނިހެންވެްސ ގިަނގުނަ 
ނޑުހެއްދުމުގައި –ސަވާރުވުމާިއ  ނޑުޖެހުމުގެ ކަންތަކާއި ފެންއުފުލައިދިނުމާިއ އަދިވެސް އެތަކެްއ  ދަ ފަސްގަ

 ބައިވަރު މަންފާތަެކވެ.( އަދި އޭގެ ަމހާއި ަސރުބީ ަކލޭމެން ަކއި ހަދަމުއެވެ. 
އަދި ަހވީރުެގ ަވގުތުގަިއ ެއސޮރުމެނަށް ހުއިަހއްޕާންދީގެން ގެންނަހިނދުގައްޔާިއ އަިދ ހެނދުުނގެ ވަުގުތ  (6)

 ން ުހއިހެއްޕުމަށްޓަަކއި ނެެރގެން ގެންިދއުމުގައި ކަޭލމެނަށް ނުހަނު ިރވެތިކަމާއި ުފރިހަމަކަންެވއެވެ. އެސޮރުމެ
އަދި އެއްރަށުން އަެނއްރަށަށް ަކލޭމެންގެ ބަރުތަކެތި އެސޮރުމެން އުފުލައިެދއެވެ. އެތައްބަިއވަުރ  (7)

އުނދަގޫތަކާއި ބުރަމަަސއްކަތުންމެނުވީ އެތަކެްއޗާއިގެން ެއަރށްރަށަށް ފޯރޭނޭ ބަޔަކު ކަމުަގއި ކަލޭމެން ނުެވއެވެ. 
 رحمةއެއީ އޯގާވަންތަ އަދި  ربّ( ހަަމކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ )އެފަދަ ތަންތަނަށް އެސޮރުމެން އެތަކެިތ އުފުަލއިދެއެވެ.

 އެވެ. يقينލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނގެކަްނ 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ިއެކަލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ.(  ِحَمارއާިއ  بـََغلُއަިދ އަާހއ(      =  އެީއ

  އެތަކެއްޗަށް ކަލޭމެން ަސވާުރވުމަށެވެ.   = .ެއަދި ޒީނަތެއްގެގޮތުންނެވ   =  އަދި އެަކލާނެގ

 ހައްދަވައެވެ.        =  .ްކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭހާތަކެތިވެސ     =  ިއަްށ  الّلهއަދ

 ވެގެންވާ ކަމެެކވެ.(  خاصّއަށް  الّلهتعالىއޮތްކަމެކެވެ. )     = ّސީދާމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން. حق  

       = ( .ެشيطانއަިދ އެމަގުތަުކގަިއ އަނިާޔވެިރ ގުދުަމގުެވއެވ  ).ެއާެގ މަގުެވއެވ     =  އަިދ

 އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިނަމަ.          =  ކަލޭމެްނ އެންމެނަށް އެކަލާނެގ

 ތެދުމަގުދައްކަވައިފީސްކަްނ ކަށަަވރެވެ.      = .ެހަމަ އެަކލާނގެެއވ           = 

  އުޑުން ފެންބާވައިލެްއވީ.      =  .ެއެފެނުން ކަލޭމެންނަށް ބުއިންވެެއވ       =  އަިދ

 އެފެނުން ގަސްވެެއވެ. )ގަސްހެދުްނވެއެވެ.(     =  ިحيوانއެގަހުން ަކލޭމެން ެގރިބަކަރިަތކަށާއ 

 ތަކަށް ހުިއހައްޕުވައިީދ ފަތްކާންދީ ހަދަމުއެވެ.        =  އަދި އެފެނުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެންެގ

ނޑުތައް ފަޅުއްވައެވެ.  ދަ    =  ިއަިދ ޒައިތޫންާޏއ  =  ކަުދރު ރުކާިއ     = 

    އަދި މޭބިސްކަދުުރ )ަހއްދަވަެއވެ.(    =  އަިދ ުހރިާހ އެހެިނހެން ގަސްގަުހެގ

   މަތިވަރާއި.      =  ިނޑައެޅ  دليلވެގެންވާ  بيانހަމަކަށަވަރުން ެއެހރަ އެެހރަކަންކަމުގަިއ ކަ

 ވެެއވެ.(  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާިއ  الّلهވެއެވެ. )      =  ކަންކަމަްށ

 ބުއްދިކޮށް ފިކުުރކުާރ ބަޔަކަށް.     = .ެއަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ކިޔަމަންކޮށް ެދއްވިެއވ    

  = .ުނޑާއި ދުވާލ  ރޭގަ    =  .ިއަދި އިރާއި ހަނދާއ        

   =  .ެއަދި އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ަތރިތަްއ ިކޔަމަންތެރިވެގެންެވއެވ      = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަުމގައި ވެއެވެ.   =  ނޑައެިޅ   ތައް. دليلވެގެްނވާ  بيانކަ     

 ބުއްދީގެ ބޭނުންުކރާ ބަޔަކަށް. )ެހޔޮވިސްނާ ބަަޔކަށް(  =      =  އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ
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  ހައްދަވާފައިާވ ތަކެތި. )ކިޔަމަްނ ުކރެއްވިެއވެ.(   =  .ިބިުމގައ         =   އޭެގ ުކަލ

  ތަފާތުވެގެންވާ.         =  ިނޑައެޅ  دليلވެގެންާވ  بيانހަމަކަށަަވރުން ެއކަންކަމުގަިއ ކަ

 އެއްވެެއވެ.       = ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް.  نصيحةއާިއ  وعظ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ހެއްެދވިއެވެ. ެއކަާލނގެ އެތަކެތި ހެއްދެީވ އެތަކެްއޗަށް ކަލޭމެްނ  އެކަލާނގެ  ِحمارއާއި  بـََغلއަދި އަހާިއ  (8)

ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމަށާިއ ޒީނަތްތެިރކަމެއްގެގޮތުްނ ަސވާރުެވ ެހދުމަށެވެ. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ނޭނގޭހާަތކެތި އެކަލާނެގ 
ތަޤުބަލުަގިއ ހައްދަވައެވެ. )އޭގެެތރޭގަިއ ރޮކެާޓއި މިސަިއލް ައދި މަތިންދާބޯޓުވެއެވެ. އަިދ މުސް

 އެހެންތަކެތިވެދާނެއެވެ.( 

ވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މަގުތަުކގެތެރޭަގިއ  خاصّއަށް  الّلهتعالىސީދާމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެއީ  حقّއަދި  (9)

تعالىއާެގ މަގެވެ.( އަދި  شيطانގުދުމަގުވެއެވެ. އަނިޔާެވރިމަގު ެވއެވެ. )ެއއީ  ަޔ އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ ތި  الّله

 އެންމެންނަށް އެކުގަިއ އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ ދައްަކވައިފީހެވެ.

ެއވެ. އެފެން ަކލޭމެން ުބއިމަށްވެއެވެ. އަިދ  الّلهއަދި އުޑުން ފެންބާަވއިލެްއވީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ.  (11)

ންވެްސ އެފެނުން ގަސްހެދުންވެެއވެ. އެގަްސގަހާ ގެއްސަީކ އެިއން ކަލޭމެން ެގރިބަކަރިަތކަށާއި ެއހެނިހެ
 ޖަނަވާރުތަކަށް ފަތްކާންދީ ހުއިަހއްޕުވާ ހަދާ ަގހެވެ. 

ނޑުތައް ފަޅުްއވަިއ ހައްދަަވއިދެއްަވއެވެ. އަިދ ޒައިތޫނިގަާހިއ  (11) އަދި އެފެނުން އެކަލާނެގ ަކލޭމެންގެ ދަ
އެފެނުގެ ސަބަބުން އެަކލާނގެ ނެުރއްވަެއވެ.   ކަދުރު ުރކާއި މޭބިސްކަުދރާއި އަިދ ހުިރހާ ަވއްތަރެްއގެ މޭވާ

ތެރިކަމާިއ  قدرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުން ެއހެރަ ެއހެރަ ކަންކަމުގައި ކަންކަމަށް ބުްއދިކޮށް ފިކުރުކުރާބަަޔކަށް )

 ތަކާއި ހެކިތައްވާަކންކަށަވަރެވެ.  دليلކުރާ(  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް 

ނޑާއި ދުވާ  (12) ލާއި އަދި ިއރާިއ ހަނދާިއ އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެްއވިއެވެ. އަިދ އަދި ޭރގަ

ފުޅަށް ތަރިަތއް ކިޔަމަންކުެރއްވިގެްނވެެއވެ. މިތަކެތި ިމގޮތަށް ިކޔަމަންތެރިކުެރއްވުމުަގިއ  أمرއެކަލާނެގ 

ކުރާ ހެކިތަކާިއ  دليلތަކަމުގެަމއްޗަށް ހަމަކަށަވަރުންެވސް އެަތކެތި ހެއްދެިވ ފަރާތުެގ ކުޅަދުންވަންތަަކމާއި އެްއކައުވަން

 ވާކަން ކަށަަވރެވެ. ބުއްދީެގ ބޭނުންކޮށް ެހޔޮވިސްނާ ަބަޔކަށެވެ.  حّجة

އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ބިމުގަިއ ަހއްދަވާފައިާވ އެކިއެިކ ތަފާތު ުކލަކުލަިއގެ ތަކެީތގައިވެްސ  (13)
އަކުން ހައްދަާވ ތަރުތީބުކުރަްއވާފައިވާކަމީ( އެތަކެތި ެހއްދެވި ަފރާުތެގ  نظام)އެބަހީ: އެތަކެިތ އެހާ ުފރިހަމަ 

ލިބިގަންަނ  نصيحةއާއި  وعظކުރާ ަކމެއްކަން ކަށަވަެރވެ.  دليلތެރިކަމުގެ މައްޗަށް  قدرةއެއްކައުވަންތަކަާމއި 

 ބަޔަކަށެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއަދި ހަމަ އެކަލާނގެއެވ      =  .ީނޑު ކިޔަމަންުކރެއްވ  ކަ      

 އެއިްނ ަކލޭމެން ކެއުމަށް. )ޭއގެ މަްސކެއުމަށް(  =      =  .ްތާޒާމަސ         =   އަިދ

 އެތަނުން ކަލޭމެން ނެރެ.  = )ްގަހަނާ. )ގަހަނާ ހެުދމަށް ބޭނުންކުރާ ރަންމުތ      =  ކަލޭމެްނ

 އެގަހަނާތައް އަޅާ.    = .ެއަދި ނަުއފަހަރު ަކލޭ ދެކޭނެއެވ    =  އޭގަިއ

 މޮއިކަފާލާފައިދާތީ.        .ެއަިދ ަކލޭމެން އެިދގަތުމަށެވ      =  އެަކލާނެގ

 އޯގާވަންތަކަމުގެެތރެއިން.      =   ކުރުމަށްޓަކަެއވެ.  شكرއަިދ ކަލޭމެްނ     

      =  .ެއަިދ އެކަލާނގެ ބިމުަގއި ފަރުަބދަތައް ޖެއްސެވިެއވ     = 

ނޑު(    ވެ ނުތެޅުމަށްޓަކައި.  حركاةކަލޭމެންނާއިގެން )ބިންގަ   = ިކޯރުތަކާއި މަގުތައްވެްސ  އަދ

 އެކަލާނެގ ެލއްވިެއވެ.      =  ކަލޭމެން ތަންތަނަށްގޮްސ އުޅުމުަގއި ތެދުމަުގ ލިިބ

 ގައ.  أّميدއޮޅުންފިލުވުމުގެ    =  )ްތަެކއް. )އެަކލާނެގ ެލއްވިެއވެ.(  عالمة)އަދި އެެހނިހެނ 

    = .ްއަދި ަތރިތަކުނ        = .ެއެމީހުން ތެދުމަގު ލިިބގަންނާނެއެވެ. ލިިބގަނެއެވ 

    =  .ުއަޅެފަެހ ތަކެތި ހައްދަވާަކލަކ      =  ތަކެިތ ނުހައްދަާވ ަކލަކުފަދަހެއްެޔވެ؟ 

      =  ެލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ؟  وعظއާިއ  نصيحةަކލޭމެން ަފހ       =  އަިދ

 ކުރިޔަސް.  عددކަލޭމެން ގުާނ    = نعمةގެ  الّله  .       =   ެތައް ަކލޭމެނަްށ  نعمةއ

تعالىހަމަކަށަވަުރން  =   ހިމަނައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.    އީ.  الّله    = 

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ     ލެއްވުންޮބޑު ކަލާނގެއެވެ. رحمةކަ   =  ިالّلهއަދ 

 ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.      =  .ްަކލޭމެން ިސްއރުކުާރ ކަންތައ       =  އަިދ

  ކަލޭމެން ފައުޅުުކާރ ކަންތަކާއި.    =  )އަދި އެީމހުން އެތަކެއްޗަްށ ެއގޮާވ ތަކެތި. )އެބުދުތަްއ

      = ފިޔަވައި.   الّله        .ެއެތަކެތި އެއްވެްސ އެްއޗެއް ުނހައްދަވަެއވ   
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    =  .ެއަދި އެތަކެތިވަނީ ހެއްދެވިގެންެނވ   =  .ެއެއީ މަރުވެފަިއވާ ތަެކއްޗެވ   

    =   .ެދިރުމެއްާވ ތަކެްއޗެއްނޫނެވ      =  ްވެްސ ނުވެެއވެ. إحساسއަިދ އެތަކެްއޗަކަށ  

      =  ިއަްށ ފޮނުވޭީނ ކޮްނއިރަކުންކަންވެްސ / ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންުކިރ  محشرއެތަކެތ

 މީހުން ފޮނުވޭނީ ކޮންިއރަކުންކަން. 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުެގ ތާޒާމަސް )ބާނައިގެްނ /  (14) ނޑު ކިޔަމަންުކރެއްީވވެސް ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ. އެީއ ކަލޭމެން އެކަ އަދި ކަ
ނޑުން ކަޭލމެން އަޅައިއުޅޭނޭ ގަހަނާ ނެރުމަށްޓަކަެއވެ. )އެބަހީ:  ނުވަތަ ހިފައިގެން( ެކއުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ެއކަ

ނޑުގައި ހުންގާނު ޮމއިކަފައިާލ ރާޅުތަްއ ގަހަނާގަިއ ބޭނުންކުާރ ރަންމުތާިއ ތަކެތި ނެގުމަެށވެ .( އަދި ަނއުފަހަރު އެކަ
 ވަންތަކަމުން ކަލޭމެން އެިދގަތުމަށެވެ. )އެބަހީ: ވިޔަާފރި ދަުތރު  فضلެގ  الّلهފަޅަމުންދާތަން ކަލޭ ދެކޭނެއެވެ. ެއއީ 

 مقصدކުރުމުގެ  شكرއަށް  لّلهاކޮށް އޭގެ ަފއިދާޔާ ލާބަ ލިބިގަތުމަށެވެ.( އަިދ އެކަންކަމުން ކަލޭމެްނ ފަދަ ދަތުރު

 ގައެވެ. 

ނޑު  (15) ކޮްށ އަދި ނުތެުޅމަށްޓަކައި ެއކަލާނެގ އެބިމުަގއި ވަރުގަަދ  حركاةއަދި ަކލޭމެންނާއިގެން ބިްނގަ
ފަރުބަދަތައް ޖައްސަވައި ހަރުުކރެއްިވއެވެ. އަދި ކަލޭމެން ބިމުގައި ހިނގާބިނާގވުމުގައި މަުގލިބިގަނެ ތަންދޮުރ 

 އި އެކަލާނެގ އެބިމުަގއި ޯކރުތަކާިއ މަގުތައް ލެްއވިއެވެ. އެނގުމަށްޓަކަ

އެްއ އެަކލާނެގ ލެްއވިއެވެ. ައިދ  عالمةވަގުތުަގއި( ތެދުމަުގ ލިބިގަތުމަްށ އެތަްއ ބައިަވރު ެއކި އަދި ) (16)
ނޑުގެ ަވގުތު ތަރިަތކުން އެމީހުްނ ތެދުމަގު ލިބިގަންނާނެޮގތް އެކަލާނގެ ެލއްވިެއވެ.   ރޭގަ

ވާފަަދ ފުރިހަމަކޮށް( ތަކެިތ ަހއްދަާވ ކަލާނގެއާިއ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ނުހެއްެދޭވ  َعجائبއަޅެފަހެ )ިމ  (17)
ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ. )އެހެންވުާމ ެއކުެވްސ  ؟އެއްގޮްތވާނެހެއްެޔވެ ؟ބުދުތަާކ އެްއވަރުެހއްޔެވެ  يعنى:ތަކެއްާޗ 

 وعظކުރަން ހެޔޮވާޭނހެއްޔެވެ؟( ކަލޭމެން ފަެހ  شريكކަލާނގެއާ އާ އެއްފަދަކޮްށ އެ الّلهއެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކޮށް 

 އެްއ ލިބިގަެނ އެްއޗެއް ވިސްނާކަށް ުނވޭހެއްެޔވެ؟  نصيحةއާއި 

ކުރަން އުޅުނަސް އެތަކެތި ހިމަނަިއ ނުގަނެޭވހާ ގިނަެއވެ.  عددތައް ގުނާ  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެން  (18)
 ެލއްވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެކަން ކަށަވަެރވެ.  رحمة ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި އީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ.  الّلهއަދި ަކލޭމެން ިސއްރުަގއިކުާރހާކަމަކާިއ އަިދ ފައުޅުގަިއ ކުރާހާކަމެްއވެްސ  (19)
 ދެއްވާނެެއވެ.( جزاء)އެކަންކަމަށް އެަކލާނގެ ުފރިހަމަ 

مشركއަދި އެީމހުން  (21) ކޮްށ އެހަާދ ތަކެިތ އެބަީހ:  دعاءިފޔަވަިއ އެތަެކއްޗަށްގޮާވ  الّلهންގެމީހުްނ  يعنى:
 ބުދުތައް އެއްެވސް ެއއްޗެްއ ނުހަދަ ެއވެ. އަދި އެތަކެތި ެއއީ ހެއްދެވިގެންާވ ތަކެްއޗެވެ. 

ގަިއ ފުރާަނ ނުވެެއވެ.( އެީއ އަށް އެތަކެތީ أصلއެތަކެތި އެީއ މަުރވެފައިާވ ތަކެއްެޗވެ. )އެބަހީ:  (21)
އަްށ ފޮނުއްވޭނީ ޮކންއިރަކުންކަންވެްސ އެތަކެްއޗަށް ނޭނގޭނެެއވެ. ނުަވަތ  محشرދިރިހުރިތަެކއްޗެއްނޫނެވެ. އެތަކެތި 

އަްށ ފޮނުވޭީނ ކޮންިއރަކުންކަްނ އެއްެވސް ގޮތަކުން އެތަކެއްޗަްށ  محشرއެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުިރ މީސްތަކުްނ 
 ނޭނގޭނެއެވެ.
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ެއެކެވެ.  إلهއަީކ ހަަމ އެންމެ  إلهކަލޭމެްނގ       =  إيمانފަެހ 

 ނުވާ މީސްތަކުން.     = ދުވަހަށް.  آخرة         ީحالކުރާ  إنكارއެމީހުންގެ ހިތްތައްވަނ 

  ގައެވެ.         .ެرُއަދި އެީމހުންވަނީ ބޮޑާވެގެންނެވ   =   ވެރިވެގެންނެވެ.  ِكبـْ

   ތެދެކެވެ.  حقّ    ްދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.  الّلهتعالىހަމަކަށަަވރުނ      =   އެމީހުްނ

 ސިއްރުުކރާާހ ކަންތައް.       =  .ިއަިދ އެމީހުްނ ފައުޅުާގ ކުާރހާކަމަކާއ    = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ.        =  ކިބުރުެވރިވާ / ބޮޑާވާ ީމހުންނަށް ލޯިބވެވޮިޑ

 ނުގަންނަވައެވެ.       =   .ިއަދި އެމީހުްނނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާއ       =  

 ބާވައިެލއްވީ ކޮންެއއްޗެއްތޯ.  ربّކަލޭމެންގެ    =   .ެއެމީހުން ބުނާނެއެވ         = 

 ވާހަކަތަެކވެ.  باطلއެއީ އިސްވެދިޔަީމހުންގެ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ        =  އެއީ އެމީހުްނ

 އެމީހުންގެ ފާފަތަްއ އުފުލުމަށެވެ.         =  ްދުވަހުން.  قيامةފުިރހަމަކޮށ      

     =  .ިއަދި އެމީހުްނ މަގުފުރެއްިދ ީމހުންގެ ފާފަތަކާއ       =  އެްއވެްސ

  !ދަންނާށެވެ =    އެނގުމަކާ ނުަލއި.          =  އެމީހުން އެހޯދާ ފާފަިއެގ

 ނުބައިކަމާއެވެ.         =   ްَمَكرُއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ުކރީގެ ީމހުނ 

 ހެދިއެވެ. )ނުބައިގޮތް ޭރވިއެވެ.(        =  ެފުޅު އެމީހުންގެ ބިނާތަކަށް  أمرގެ ކޯފާގެ  الّلهފަހ

 އައެވެ.       =  .ްއެތަނުެގ ބިންަގލުން ފެިށެގނ        =  ފަެހ އެީމހުންެގ

 ނެވެ.މައްޗަށް )އެބިނާގެ( ފުރާޅު ވެއްޓު       =  .ްއެމީހުންެގ މަތިނ      =  އަިދ

 .އެވެއަ عذابއެމީހުންނަށް          =  ްެއްއ  إحساسއެމީހުންނަށް އެއްވެސ

 އެނގުމެއްނުވެސްވެ. 

                               

                                        

                                    

                     



                      
 

8 6 8   

މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނުވާމީހުންެގ  إيمانދުވަހަށް  آخرةއެެކެވ. ފަހެ  إلهއަީކ ހަމަ ެއއްކަުއވަންތަ އެންމެ  إلهކަލޭމެންގެ  (22)

އެއް އެއަކަްށ  نصيحةއެއް  وعظނުކޮށެވެ.  قبولގެ ެއއްކައުވަންަތކަން  الّلهވެގެންނެވެ.  إنكارހިތްތައްވަނީ މުޅިން 

 ެވރިވެގެންނެވެ.  ِكْبرނުވަންނާނެއެވެ. އަދި އެީމހުން ެއވަނީ ބޮޑާވެގެންެނވެ. 

 الّلهސިްއރުންކުާރހާކަމަކާިއ އަދި އެމީހުްނ ފައުޅުކުރާާހ ކަމެއްވެްސ  ތެދެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން حقّ (23)

 ލޯބިވެވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ.  الّلهވެިރވާމީހުންަނށް  كبرދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ބޮޑާެވ 

قبولއަދި   (24) ބާވައިލެްއވީ ކޮންއެއްެޗއްތޯ އެމީހުންުކރެ ައހައިފިއްާޔ  ربّނުކުރާމީހުންނަށް ކަލޭމެންގެ  آخرة

 ވާހަކަތަެކވެ."  باطلއެމީހުން ބުނާނެއެވެ. "އެކަލާނެގ ބާވަިއލެްއވީ އިްސވެދިޔަމީުހން ދައްކާފައިާވ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ 

އް އުފުލުމަށެވެ. އަިދ ދުވަހުން ހަމަ ބަރާަބރަށް ފުިރަހމައަށް އެމީހުންގެ ފާފަތަ قيامةއެމީހުން އެހެން އެބުނީ  (25)

އެމީުހްނ  !އެއްވެސް އެނގުމެއްނެތި އެމީހުން ަމގުފުރެއްދިމީހުްނގެ ފާފައިގެތެރެއިްނވެސް އުފުލުމަެށވެ. ދަންނާށެވެ

  !އެހޯދި ފާފަޔާ ަބރުކަމުެގ ނުބައިކަމާއެވެ 

ންނާ އިދިކޮޅަްށ  سولرންެގ ުކރީގެމީހުްނ ުނބައި ޭރވުންތައްާރވާ  مشركެގ  مَكةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ މި  (26)

ތަކަށް ައއިްސ ބިންގަލުްނ ފެށިގެން އެތަްނ  بَِناءފުޅު އެމީހުްނގެ  أمرގެ ކޯާފގެ  الّلهއެވެ. ދެންފަހެ ކުރިތައް َمَكرُ

ހަލާކުީވއެވެ. އަިދ ފުރާޅުވެްސ އެމީހުންގެމަްއޗަށް ެވއްޓި ެއމީހުން ހަާލކު ުކރެއްީވއެވެ. އެީމހުންނަށް އެްއވެްސ 

 އަީއއެވެ.  عذابއެއްވެސްނެތި އެމީހުންގެމަްއޗަށް  إحساسއެނގުމެއް 

 ެَعانމިއާޔަތުްނ މިއިާޝރަތްކުަރއްާވ މީހުންނަީކ  !ދަންނައެވ َكنـْ بُن އާިއ އޭނާެގ މީހުންކަމުަގއިވިެއވެ.  َنْمُروُد

ނޑުަވރެއް ައރުަވއި އުްސކުރިެއވެ.  قتل إلهހޯާދ އެ  إلهގެ  إبراهيمعليهالّسالمއޭނާ  ކުރުމަށް މައްަޗށް އެރުމަށް ބޮޑުގަ

ނޑުވަރުގެމަްއޗަށް އަަރއި މަތިބަލަިއވެސް  تعالىނުފެނުނެވެ. އަދި  إلهއަދި އެ ގަ އެބޮޑު ބިނާ ބިންގަލުން  الّله

އަދި އެސޮުރ ހަތަރުސަތޭަކ ފެށިގެން ަހލާކުުކރައްަވިއ އެތާނެގ ފުރާޅުވެްސ އެމީހުންގެމަްއޗަށް ަވއްޓަިއލެއްވިެއވެ. 

އެސޮރުގެ ނޭފަތަށް މަދިރިއެްއ ވައްދަަވއި އެމަދިިރ  الّلهتعالىއަހަރު ދުނިޭޔގައިއުޅެ ދުނިޔެ ފާސިދުުކރިއެވެ. ދެންފަހެ 

ނޑީގައި ދައިގަނެ ދަިއގަނެ އިންނަކަމުަގއިވިެއވެ. އަދި ެއ  އަށް ލުިއވެލާކަުމގައިވަނީ ަމރުތޭލަކުްނ އޭާނެގ  َنْمُرودސިކު

 = تفسيرالطّبرى=  والّلهأعلمޑުގައި ތެޅީމައެވެ. އޭނާ ަމރުވިކަމުަގއިވަނީ އެތެޅުމުގެ ތެޭރަގއިކަމުގައިިވއެވެ. ބޮ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ްދުވަހުން.  قيامةދެނ    =  އެކަލާނގެ އެީމހުން ނިކަމެތިކުރަްއަވިއ

 ދެރަކުރަްއވާނެތެވެ.   =  ެކުރައްވާހުއްެޓވެ.  وحىއަދި އެކަލާނގ     = 

  ންތައް ކޮަބއިެހއްޔެވެ؟  شريكެވވުނު  شريكތިމަންރަސްކަލާނގެާއ          = 

 ވެ އަރަިއރުންވި.   خالفން )ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ(  مشركއެތަކެއްޗާއިމެދު ކަލޭމެން       

  = ވެރިްނ ވިދާޅުިވއެވެ.  علم         =  ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަުދގެ ެދރަނިކަމެތިކަމާިއ

 ނުބައިކަންހުއްޓެވެ.       =  .ްކާފަރުންގެ މައްޗަށ   = ީއެމީހުންނަކ     

   =  ބޭކަލުްނ އެމީހުންެގ ފުރާނަތަްއ ހިްއޕަވާނޭމީހުންނެވެ. مالئكةެއީއ       =  އެމީހުްނ

 . حالތަކަށް އަނިޔާެވރިވެގެންާވ  نفسއެމީހުންެގ       =  ފުޅަްށ  أمرއަިދ އެމީހުްނ ެއކަލާނެގ

 )އެދުވަހުން( ކިޔަމަންތެރިެވގެންވާުހއްޓެވެ.             =  އެމީހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ.( އަޅަމެްނ(

 އެއްވެސް ނުބަިއކަމެއް ނުުކރަމެވެ.    =  ެ؟އެއްގޮތަކަށްެވސް އެހެންނޫނެވެ. އަދި ކިއެްއހެއްޔެވ .   

 =  ްتعالىހަމަކަަށވަރުނ  އީ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ. الّله         =  ކަލޭމެްނ

 )ދުނިޔޭގައި( ކުާރކަމުގައިާވކަންތައްތައް.     = ެފަހެ ކަލޭމެން ވަންނާށެވ!         = 

 ނަރަކައިގެ ޮދރުތަކުން.     =  .ްއެާތ ެދމިތިބޭގޮތަށ   =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

 ނުބައިވެގެންވެެއވެ.       =  )ްކިބުރުވެރިްނ )ބޮޑާމީހުންގެ( ާޖގަ )ގޮސްތިބޭތަނ  

   = .ެއަދި )ބުނެވޭނެއެވެ.(ސުާވލުވެވޭެނއެވ     = ވެރިވީމީހުންނަށް.  تقوى    

     =  ާބވައިެލއްީވ ކޮންެއއްޗެްއހެއްޔެވެ؟   ربّކަލޭމެންެގ       =  .އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ.ެއއީ ހެވެެވ

       = ( .ެصالحعملެވގެން  إيمانހެޔޮކަންތަްއކުރިމީހުންނަށްެވއެވ  ).ެކުރިީމހުންނަށް ެވއެވ  

      =  .ިމިދުނިޔޭގައ      =  / .ްވެއެވެ.  كرامةގައި  حضرةގެ  الّلهހެޔޮކަނ  
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

  =  ްގެގޮވަތި. آخرةއަިދ ކަށަަވރުންވެސ      =  .ެހެޔޮެވގެންވެއެވ        
ނޑައެޅިގެން  قيامةވެރިންނަށް ) تقوى = ެގ  نعمةެގ ގޮަވއްޗެވެ. ) نعمةދުަވހުން( ހުންނާެނ ގޮަވއްަޗކީ ކަ

 ސުވަރުެގއެވެ.(     =  ީވެތިބޭ ބަގީޗާތަކެވެ. ސުވަުރގެތަކެވެ. قائمއެއ      =  އެމީހުްނ

 އެތަނަށް ވަންނާނެއެވެ.         =  .ެއެތަންތާނގެ ދަށުން ދެމޭނެއެވ    =  .ްާއރުތައ 

     =  .ެއެމީހުންނަްށ އެތާވެެއވ         = .ްއެމީހުން އެދޭހާކަމެއް. / އެޭދހާ އެއްޗެއ 

      .ްއެފަދައިނ        = ދެްއވައެވެ.  جزاءވެރިންނަށް  تعالىتقوى الّله 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެީމހުން ދެަރކުރަްއވަިއ ނިކަމެތިކުރަްއވާހުއްެޓވެ. އަދި އެީމހުނަްށ  تعالى الّلهދުވަހުްނ  قيامةދެން  (27)

ންތަްއ  شريكއަށް ގެންގުޅުނު  خالفކުަރއްވާުހއްޓެވެ. ަކލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނގެއާ އިދިކޮޅަށް  وحىއެކަލާނެގ 

ަބއިކަން ކާފަރުްނގެމައްަޗްށ ވެރިން ބުނާނެެއވެ. ހަމަކަށަވަުރން މިއަދުގެ ދެރަކަމާއި ނު علمކޮބައިހެއްެޔވެ؟ ދެންފަހެ 

 ހުންނަހުއްޓެވެ. 

މަާލއިކަތްބޭކަލުްނ  حالތަކަްށ އަނިޔާވެިރވެގެންާވ  نفسމިބުނާ ކާފަރުންނަީކ އެމީހުްނ އެީމހުންެގ  (28)

ފުޅަށް ކިޔަމަންެތިރެވ  أمرެގ  الّلهއެމީހުންގެ ފުރާނަަތއް ިހއްޕަވާނެ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީުހން އެދުވަހުން 

ބޯލަނބާހުއްޓެވެ. )އަދި އެމީހުން އެދުވަހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ.( އަޅަމެން ެއއްވެްސ ނުބައިކަމެްއ ނުކުރަމެވެ. )އޭެގ 

ކުރައްވާނެެތވެ.( އެއްގޮތަކަްށެވސް އެހެންނޫނެވެ. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެންުކާރ  وحى تعالى الّلهޖަވާބުގައި 

 ހަމަކަަށވަރުްނ ދެނެވޮޑިގަްނނަވައެވެ.  تعالى الّلهއްތައް ކަމުގައިވި ކަންތަ

އެތާ ދެމިތިބޭގޮތަެށވެ.  !ރަކަިއގެ ޮދރުތަކުން ވަންނާށެވެ)އަދި އެމީހުންނަްށ އެންގޭެނއެވެ.( ަކލޭމެން ނަ  (29)

رُހަމަކަށަވަރުްނ ބޮޑާވެ   ވެިރވީމީހުންގޮްސ ތިބޭތަން ަވރަށްެވސް ނުބައިވެގެްނވެއެވެ.  ِكبـْ

ާބވައިެލްއީވ  ربّެވރިާވ މީހުންނަށް ބުެނވޭނެއެވެ. އެމީހުންކުރެްނ އެެހވޭނެއެވެ. ަކލޭމެންެގ  تقوىއަދި  (31)

ތެިރީވ  إحسانކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ؟ އެމީހުން ދަންނަވާެނއެވެ. "އެކަލާނގެ ާބވައިލެްއވީ ހެެވވެ." އަދި މިދުނިޔޭގައި 

ކުރިމީހުންނަށް( ހެޔޮކަން ހުއްޓެވެ. އެބަީހ:  عملވެ ެހޔޮ  إيمانާއއަށް  رسولއާިއ  الّلهމީސްތަކުންނަށް )އެބަހީ: 

 تقوىގެ ޮގވަތި މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ. އަދި  آخرةއާއި މާްތކަން ހުއްޓެވެ. އަދި  كرامةގެ  الّلهަގއި  حياةދުނިޔޭގެ 

ނޑައެޅިގެން   ެގ ގޮަވްއޗެވެ. نعمةވެރިީވ މީސްތަކުންގެ ގޮވަްއޗަކީ ކަ

ގެގޮވަްއޗެވެ.( އެތަންތާނެގ  آخرةވެރިންެގ  تقوىވެތިބޭ ބަީގޗާތަކެވެ. ސުަވރުގެތަެކވެ. )އެއީ  قائم އެއީ  (31)

 الّلهދަށުން އާރުތައް ހިނގާެނއެވެ. )އާރުަތއް ދެމޭނެއެވެ.( އެމީުހންނަށް އެތާނގައި އެމީހުން އެޭދހާ އެއްެޗއްވެެއވެ. 

 ދެްއވަނީ އެފަދައިންެނވެ. جزاءވެރިންނަށް  تقوى تعالى
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ވެރިންނަީކ / އެމީހުންނަކީ.  تقوىެއ        = ބޭަކލުްނ އެމީހުންެގ ފުރާަނ  مالئكة

 ހިއްޕަވާނެ މީހުންެނވެ.    =  ާ( حالވެ މާތްވެގެންވާ  طاهر) حالރަނގަޅުވެގެންވ     = 

 އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެއެވެ.     =  .ެކަލޭެމންގެމައްޗަްށ ސަލާމްުހއްޓެވެ. އަމާންކަންހުއްެޓވ 

      = ެކަލޭމެން ސުވަރުެގއަށް ވަންނާށެވ!            =  )ިކަލޭމެން )ދުނިޔޭގައ

 ކުރި ކަންތަުކގެ ސަބަބުން.      =  ން އެަބ  مشركގެ  مّكةކުޭރހެއްޔެވެ؟ )އެބަހީ:  إنتطارއެީމހުން އެަބ

   ކުރޭހެއްޔެވެ؟(  إنتطار      =  )އެމީހުންގެގާތަށް )އެީމހުންގެ ފުރާނަ ިހއްޕެވުމަްށ

 ބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވުމަށް މެނުވީ.  مالئكة         =   ެފުޅު  أمرގެ  ربّނުވަތަ ކަލޭގެފާނުންގ

 أمرއަށް ފޮނުްއވުމުގެ  محشرފުޅެވެ. ނުވަތަ  أمرއައުުމގެ  عذابއައުމަށްމެނުވީ. )އެއީ ދުނިޭޔގައި އެމީހުންނަށް 

 ފުޅެވެ.(      =  .ްއެފަދައިނ          = ( مّكةއެމީހުންެގ ންގެ(  مشركެގ  يعنى:

 ކުރީގެމީހުންެވސް ކަންތައްުކރީ.       =  ިއެމީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ.  الّلهއަދ

      =  .ީއަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުންވ       =  ެنفسއެމީހުންގ 

 ތަކަށް އަނިޔާކުރާ ބަަޔކުކަމުގަެއވެ.     =  .ެފަހެ އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެެއވެ. / ދިމާވެއްޖެއެވ 

      =  ެ( عقوبةއެމީހުންކުިރ ކަންތަކުެގ ނުބައި. )ފާފައިގ     =  އަދި އެމީުހްނ

 ލާވަށައިަލއިފިއެވެ.              =  އެކަމަާކ މެދު އެމީހުން ަމލާމާތްކޮށް ުފރައްާސރަކުިރ

 އެވެ.(  عذابގެ ކޯފާާއއި  الّلهކަންތައް. )އެއީ        =  ިކުރި ީމހުން ބުންޏެވެ.  شركއަދ

 )އެމީހުން ބުނެއެވެ.(       = އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ. )އެކަލާނގެ އިރާަދކުރެްއވިނަމަ(  الّله       

     = .ެއެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އަުހރެމެން އަޅުކަން ުނކުރީހެވ    =  ްހަމައެކައްަޗކަށްވެސ 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

      =  .ްއަުހރެމެންވެސް އަދި ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިންވެސ     =  އަިދ އަުހރެމެްނ

  ވެސް ނުކުރީމުހެވެ.  حرام        =  ެކުރެއްވި އެއްެޗއްމެނުވީ ހަމަެއކައްޗެްއވެްސ  حرامއެަކާލނގ

       =  .ެއެފަދައިންނެވ         =   އެމީހުންގެ ުކރީން ވޭތިވެިދޔަ މީހުންވެްސ

 ކަންތައްކުރީ        =  ެواجبންގެމައްޗަށް  رسول. )އެަބހީ: ؟ންގެމައްަޗށް އެބަވޭހެްއޔެވެ رسولފަހ 

   ވެގެން ނުެވއެވެ.(     =  މެނުވީ އްވުންވާަފދައިން އިއްަވއިދެ بيان 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެމީހުްނގެ ުފރާނަތަްއ  حالވެ މާތްވެގެްނވާ  طاهرއެމީހުްނ  –ވެރިންނަީކ  تقوىއެމީހުންނަކީ އެަބހީ: ެއ  (32)

ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެއެވެ.  مالئكةބޭކަލުން ހިއްަޕވާ މީހުންެނވެ. މަރުގަންނަާވ ބޭަކުލންނެވެ. އަދި ެއ  مالئكة

ުހއްޓެވެ. )އަމާންކަންހުއްެޓވެ.( ަކލޭމެން )ދުނިޭޔގަިއ ތިބިއިރު( ުކރަމުންގެންދިަޔ  سالم"ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ 

 " !)ރަނގަޅު( ކަންތަކުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން ުސވަރުެގ ވަންނާެށވެ

 مالئكةއެމީހުންގެ ފުރާނަތައް ހިއްޕެވުމަށް  –ންގެ ގާތަށް  مشركގެ  مّكةއެބަހީ: އެ  –އެމީހުންގެގާތަށް  (33)

ފުުޅ  أمرގެ  ربّކުޭރހެއްޔެވެ؟ ުނވަތަ ކަޭލގެފާނުންގެ  إنتطارބޭކަލުން ވަޑައިގެންެނވުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ 

ފުޭޅ  أمرކަލާނގެ ުކރަނީ އެކަމަށެވެ.( )އެ إنتطارކުޭރހެއްޔެވެ؟ )އެީމހުްނ ެއ  إنتطارއައުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ 

ެގ  مّكةއަށް ފޮނުއްވުެމވެ.(  محشرއައުމެވެ. ނުވަތަ  عذابއަކީ ދުނިޔޭގައި އެމީހުންނަށް  مرادބުނެވުނު ބަހުގެ 

އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެޮވިޑ  الّلهންވެްސ ކަންަތއްކުީރ ހަަމއެފަދައިންނެވެ. އަިދ  مشركންެގ ކުީރގެ  مشرك

 ތަކަށް އަނިޔާކުރާ ަބޔަކުކަމުގަެއވެ.  نفسމީހުންީވ އެމީހުްނގެ އަމިްއލަ ނުގަންނަވައެވެ. އަިދ އެކަމަުކ އެ

އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. އަިދ  عقوبةދެންފަހެ އެމީހުން ކުރިކަންތަުކގެ ނުބައިކަން އެަބހީ: ފާަފއިގެ  (34)

( އެމީހުްނ عذابގެ ކޯފާާއއި  الّلهއެކަމަކާއިމެދު އެމީހުްނ މަލާމާތްކޮށް ުފރައްސާަރކުރި ކަްނތައް އެބަހީ: )

 ލާވަށައިަލއިފިއެވެ. 

އިރާަދކުރެްއވިނަމަ ައހުރެމެންވެްސ  الّلهކުިރ މީހުން ބުްނޏެވެ.  شريكއާިއ އެހެިނހެން ފަރާތްަތކާއި  الّلهއަދި  (35)

ެހވެ. އަިދ އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންވެްސ އެަކލާނގެ ފިޔަަވއި ެއެހން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަޅުކަން ނުކުރީމު
ވެްސ ުނކުރީހެވެ. އަދި އެމީހުންެގ ކުީރގެ މީހުްނވެސް ހަަމ  حرامކުެރއްިވ އެއްެޗއް މެނުީވ  حرامއެކަލާނެގ 

ބޭކަލުްނގެމައްޗަްށ ެއަބ  رسولމެނުީވ ްއވުންވެގެންވާފަަދއިން އިއްވައިދެ بيانކަންތައްކުީރ ހަމައެފަދައިންެނވެ. ފަެހ 

އެންގެވިފަދައަކުން އެންގެިވ  الّلهކަން  رسولވެގެންވޭހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ: އެބޭަކލުންގެ މައްޗަށް އޮްތކަމަކީ  واجب

 خاصّއަށް  الّلهދެއްވުމަކީ  جزاءކުރައްވައި އެއަށް  حسابތައް  عملބަޔަކަށް އިއްަވއިދެއްވުމެވެ. މީސްތަކުންގެ 

 ވެގެންވާކަމެކެވެ.
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ޮފނުއްވީމެވ        =  ެأّمةކޮންމ 

  ބޭކަލަކު. )އެއީ އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވުމަށެވެ.(  رسولއަކަށްވެސް      =  ްއަްށ  الّلهަކލޭމެނ

 އަޅުކަންކުރާށެވެ.       =  އާިއ ދުރުެވ އެއްަފރާތްވާށެވެ طَاُغوتއަދި ަކލޭމެްނ!    = 

  ފަހެ އެީމހުންގެތެޭރގައިެވއެވެ.    =  އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ދެްއކެވިމީހުން.  الّله   =  

 އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ.          =   ްީވ  حقّއެމީހާގެމައްޗަްށ މަގުފުރެދުނ

 މީހުން.           =  ެދަތުރުފަތުރުކޮްށ ބަލާެށވެ. !ފަެހ ކަލޭމެްނ ބިުމގައި ހިނގާބިނގާވާެށވ! 

    =  ެދެކިބަލާށެވެ  !އަިދ ކަލޭމެްނ ބަލައިަބލާށެވ!      =  ީވ ކޮންފަދައަކުންަކްނ

./ވީގޮތް         = ( ުالّلهދޮުގވެރީންެގ ފަުހކޮޅ  )ްއެމީހުންނާމެދު ކަންަތއްކުެރއްވިގޮތ  

  =   ޭ( ކަލޭގެފާނު ދަިހވެތިވެވަަޑއިގެންނެވިޔަސް. !އެވެ  رسولالّله)އ       =  އެމީހުންނަްށ

    ތެދުމަގު ލިބުުމގެމައްޗަށް.    =  ތެދުމަުގ ނުދައްަކވާނެއެވެ.  الّلهފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ   

    =  .ްއެަކލާނެގ މަގުފުރައްަދވާ އަޅަކަށ       .ެއަދި އެީމހުންނަކަށް ނުެވއެވ    

   = ދޭނޭ ެއކަކުވެސް.  نصر        =  ން(  قريشެގ  مّكةއެމީހުްނ )ގަންދީ  الّلهއަިދ

 ހުވައިުކރިއެވެ.        =  .ްއެމީހުްނގެ ގަދަހުަވއިނ     = ނުފޮނުއްާވ ހުއްެޓވެ.  الّله

      =   .ްަމރުވާމީހުނ     = .ެެއއްގޮތަަކށްވެސް ެއހެންނޫނެވެ. އަިދ ކިެއއްހެްއޔެވ   

    =  ެوعدއަށްާވ  حضرةއެއީ އެކަލާނގ އަްށ  محشرފުޅެކެވެ. )އެބަހީ: އަޅުތަކުން ަމރުވުމަށްފަހު  حّق

  އެކެވެ.(  حقّއެއީ  وعدފޮނުއްވާނެކަމަށް އެަކލާނެގ ކުަރއްވާފައިާވ         =  އަިދ

  އެހެންނަމަވެސް ގިނަމީސްތަކުން.     =  .ެއެމީހުންނަކަށް ނޭނެގއެވ     = 
 بيانއަށް ފޮނުއްވަީނ މީސްތަކުންނަްށ އަްނގަވަިއ  محشرކޮށްދެްއވުމަށެވެ. )އެަބހީ:  بيانއެއީ އެމީހުންނަްށ 

  ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.(       =  ެއަްށ  محشر)ވާކަންތައް.  إختالفއެކަމާ މެުދ އެމީހުން ދެބަްސވ

 ފޮނުއްވުމުގެ ކަންތަކެވެ.(      =  .ެއަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވ 
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         =   .ްހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންީވ ދޮގުެވރިންކަމުގަިއކަނ          = 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަސްފުޅު ކޮންމެއެއްަޗކާމެދުވެސް ާވކަްނކަށަވަރީ.     =  އެ އެއްަޗކާ މެުދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވައިފިއްޔާ.       =  وحىެއއެއްޗަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެވާޭށ 

 ކުރެއްވުމެވެ.     = .ެފަހެ އެަހއިރުްނ އެކަމެްއ އެވީއެވ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ބޭކަލަކު ފޮުނއްވީމެވެ. )އެީއ އެބޭަކލުްނ  رسولއަކަްށ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  أّمةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކޮންެމ  (36)

އާ ުދރުެވ  طاغوتއަދި ކަލޭމެްނ  !އަްށ އަޅުކަންކުރާެށވެ  الّلهކުރެްއވުމަށެވެ. )ަކލޭމެން  أمرތަކަށް އަންގަާވ  أّمةއެ 

 تفصيلކޮށް ކިޔާނަމެކެވެ. އެއަްށ  عامّފިޔަވަިއ އަޅުކަންވެޭވ ޮކންމެ އެއްަޗކަށް  الّلهއަީކ  طاغوت) !އެއްފަރާތްވާެށވެ 

 (إنشاءالّلهކުރާނީެއވެ.  بيانއެއްގަިއ އަދި  مقامބޭނުންވެއެވެ. އެާވހަކަ އެހެން 

ތެދުމަުގ ދެއްެކވި މީހުންެވއެވެ. އަިދ އެމީހުްނގެ މަްއޗަްށ  الّلهދެންފަހެ އެމީހުންގެެތރޭގަިއ އެމީހުނަްށ  

އަިދ  !ވީމީހުންވެއެވެ. ފަހެ ކަލޭމެން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާ ދަތުރުފަތުުރކޮށް ހަދައިބަލާެށވެ  حقّމަގުފުރެދުން 

  !އަކުންކަްނ ދެކިބަލާށެވެ ދޮގުވެރިންެގ ފަހުކޮޅު އެމީހުންގެ ނިމުންީވ ކޮންފަދަ

( އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުމުގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާނު ދަިހވެތިވެ ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ !އެވެ  رسولالّله)އޭ  (37)

)އެއަކީ ެއހެން އޮތްކަމެއްނޫެނވެ.( އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނގެ މަގުުފރައްދަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ 

 ވެއެވެ. ވެިރއަކު ނު نصرނުދައްކަވާހުއްެޓވެ. އެފަދަ މީހުންނަްށ އެއްެވސް 

الّلهގަންީދ ގަަދހުވަިއކޮށްފާ ބުނެއެވެ. "މަުރވެއްޖެމީހަުކ ދެްނ  الّلهން  قريشެގ  يعنى:مّكةއަދި އެީމހުން  (38)
ކުރައްވަނީ( އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންނޫެނވެ.  وحىއެ  الّلهއަށް ނުފޮނުއްވާހުއްޓެވެ." )އޭގެ ޖަވާުބގައި  محشر تعالى

ފުޅަކީ(  وعدއަށް ފޮނުއްވާނެކަމަށް އެކަލާނގެ ކުރަްއވާފައިވާ  محشرތަކުން މަރުވުމަށްފަހު އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ. )އަޅު

 ފުޅެކެވެ. އަދި އެހެންނަަމވެސް ގިނަމީސްތަކުންނަކަްށ އެގޮތެްއ ނޭނގެެއވެ.  حّقوعدއަށްވާ  حضرةހަމައެކަލާނެގ 

ވާކަންތަްއ  إختالفއަްށ ފޮނުއްވަނީ( އެކަމަާކ ެމދު އެބައިމީހުްނ ދެބަްސވެ  محشر)އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން   (39)

އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާިއ އަދި ކާަފރުވީ މީސްަތކުންނަށް ތިމާމެންނީ ހަމަކަށަވަރުން ދޮުގވެރިންކަްނ 

 އެންގެވުމަށެވެ. 

 وحىިފއްޔާ އެއެްއޗަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއއްޗެއް )ހެއްދެވުމަށް( ިއރާދަކުަރއްވައި (41)

މިފަދައިންނެވެ. ެއހައިރުްނ އެެއއްޗެއް އެވަނީއެވެ. އެ އުފެދެނީއެވެ. )މީސްތަކުްނ  ވާށޭ ކުރައްވާކަްނކަށަވަީރ 
ކުރެްއވުމަކީވެްސ ހަމައެފަދަ ކަމެކެވެ. އެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  محشرމަރުވުމަށްފަހު އެމީހުން ދިުރވައި 

 ދާދިފަސޭހަ ލުއިކަެމކެވެ.(
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  ިކުރި މީސްތަކުން.  هجرةގެމަގުގައި  الّلهއަދ        =  ްއެމީހުންނަށ

 އަނިޔާލިބެވުމަށްފަހު.          =  ހަމަަކށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުނަށް ދުނިޭޔަގިއ

 ވަޒަންވެރިކުަރއްވަިއ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާހުށީމެވެ.      =  / ަގއި. مدينةރަނގަޅުތަނުގަިއ    

     =  ްއެއަށްވުރެ މާބޮޑުެވގެންވެއެވެ.  –އުޖޫރަ  –ގެ ދަރުމަ  آخرةއަދި ހަމަކަށަަވރުނ      

   =  .ައެމީހުންނަށް އެނގޭނަމ      = .ެއެމީހުންނަކީ ކެތްތެރިވީ މީހުންނެވ    

       =  ކުރާމީހުންނެވެ.  وكيلއަށް  ربّއަދި ހަމައެކަިނ އެމީހުންެގ         

   =  الّلهއަިދ )ޭއ ކަމާއިގެން( ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رسول( ކަލޭގެފާނުްނގެ ުކީރ )!ެއވެ  رسول

  ނުފޮނުއްވަމުއެވެ.   =  .ީިފރިހެނުންމެނުވ       =   ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެޭބކަލުންނަްށ

 ބާވައިލަްއވަމެވެ.  وحى   =  ޭ( ަކލޭމެން ނިކަން ސުވާުލކޮށްބަލާށެވެ !ންނޭވެ  مشرك)އ!     = 

  ވެރިންނާއި(  أهلގެ  قرآنންނާއި ނުވަތަ  مؤمنންކުރެ  أهلكتابވެރިންނާއި )އެބަހީ:  أهلގެ  ِذكر    

    =  .ާކަލޭމެންނަށް ނޭނގެންޏ         =  ާތަކާއި ފޮތްތަާކއިގެން.  حّجةބަޔާންވެގެންވ

 ަތކާއި ފޮތްތަކާިއގެންނެވެ.( حّجةބޭކަލުްނ ފޮނުއްީވ ބަޔާންވެގެްނވާ  رسول)އެބަހީ: ެއ       =  އަިދ

( قرآن)މި ކީރިިތ  – ِذْكرُ =  ( ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލައްވަމެވެ. !އެވެ  رسولالّله)އޭ 

     =  .ްަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ަބާޔންކޮށްދެއްވުމަށ      =  އެމީހުންނަްށ

 ބާވައިލެްއވުނު ތަކެތި.      =  ާކުރުމަށްަޓކައި.  ِفكرއަދި އެމީހުން ވިސްނ    

  އަޅެފަހެ އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ؟  =    =  .ްނުބަިއ މަކަރުަތއް ރޭވިމީހުނ  

         =  تعالىއެމީހުންނާއިގެްނ ނޑު ގަންބަވައިގަތުމާ މެދު.  الّله  ބިންގަ     

   =  ްއައުމާ މެދު. عذابނުވަަތ އެމީހުންނަށ        =  إحساسއެމީހުންނަްށ 

 ވެސްނުވެތިއްބާ.      =  ނުވަތަ ެއކަލާނގެ އެީމހުން ހިއްެޕވުމާމެދު. )އެމީހުްނ

 ( ؟އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ     =  ވުމުގެތެރޭަގއި.  نـَْقلُއެމީުހން އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަްށ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 )ދަތުރުފަތުރުގައި(       = ( ެނުކުޅައްދަިއލެވޭނެ ަބޔަކު ކަުމގައި އެީމހުްނ الّلهފަހ )

  ނުވެއެވެ.      = ެ(؟ނުވަަތ އެކަލާނގެ އެީމހުން ިހއްޕެވުމާމެދު. )އެމީހުން އަމާންެވގެންވަނީހެްއޔެވ. 

       =  ަވެގެން( قتلބިރުވެތިކަމުގެމައްޗަށް. )އެބަހީ: މީހުން މަދުކުރައްވަިއގެން / މަރުެވގެން ނުވަތ 

     =  އެއީ. ربّހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ       =  ނޑައެޅިގެން އޯާގވަންތަ އަިދ ކަ

  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. رحمة

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  !ކުރިމީހުން ދަންނައެވެ هجرةގެ މަގުގައި  الّلهއަދި އަނިޔާލިބެވުމަށްފަުހ  (41)

އެމީހުން ދުނިޔޭގައި ރަނގަޅުތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިުކރުވާހުީށމެވެ. ހަމަޖައްސައިދެއްވާހުށީެމވެ. )އެރަނގަޅު ތަަނީކ 
 ގެ އުޫޖރަޔާިއ ދަރުމަ މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ.  آخرةކަމުގައި ިރވާވެގެްނވެއެވެ.( އަދި އެމީހުންނަްށ އެނގޭނަަމ  مدينة

ނޑައެޅިގެްނ އެމީުހންގެ  (42) ކުރާީމހުންނެވެ.  وكيلއަށް އެކަިނ  ربّއެމީހުންނަކީ ކެތްތެރިވީީމހުންނެވެ. އަިދ ކަ
 އިތުބާރުކުާރ މީހުންނެވެ. 

الّله)އޭ  (43)  رسول( ަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރގައިވެްސ ހަަމ ފިރިހެނުންމެނުވީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ !ެއވެ رسول

 مالئكةގެަދރިންކުެރ ފިިރހެނުންނެވެ.  آدمކަމާއިގެްނ ފޮުނއްވީ ހަމަ  رسولކަމާއިގެން ނުފޮނުްއވަމެވެ. )އެބަހީ: 

الّلهބާވައިލަްއވަމެވެ. )އޭ  وحىންނެއްނޫނެވެ.( ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް   قبولކަން  رسولގެ  رسول

ެގ  ِذكر) !ެވރިންކުރެން ކަލޭމެން ނިކަްނއަހަިއ ބަލާށެވެ أهلގެ  ِذْكر( ކަލޭމެންނަށް ނޭނގެްނޏާ !ނުކުރާމީހުންނެވެ
 ވެރިންނެވެ.( أهلގެ  قرآنންނެވެ. ނުވަތަ  مؤمنވެރި  علمންކުރެ  أهلكتابވެރިންނަކީ  أهل

ތަކާިއ  دليلއާިއ  حّجةވެގެްނވާ  بيانކަމާއިގެްނ ފޮުނއްވީ(  رسول)އެރަސޫލުބޭަކލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (44)
الّلهފޮތްތަކާއިގެންނެވެ. އަިދ )ޭއ   قرآنއެބަހީ: ީކރިތި  ِذكر( ކަޭލގެފާަނށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ !އެވެ رسول

މިބާވައިލައްވަީނ މީސްތަކުންނަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެިތ ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮްށ ދެއްވުމަެށވެ. ައިދ 
 ގައެވެ.  مقصدއެކަމުގެ ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  ِفكرއެމީހުން ވިސްާނ 

 الّلهންނަށް އަނިޔާކޮށް އަދި( އެމީހުނާމެދު ނުބައިގޮތްަތއް ރޭިވ އަދި ާރވާ މީހުން އެތިބީ  مؤمن) (45)

ނޑު ގަންަބވައިގަތުާމ މެދު ުނވަަތ އެމީހުންނަްށ   عذابވެސް ުނވެތިއްާބ  إحساسއެމީހުންނާއިގެްނ ބިންގަ

)އެަބހީ: އެއިްނ ކަމެއްުނވާނެކަމާ މެުދ ހިްތހަމަޖެިހ  ؟އަމާންެވގެންހެްއޔެވެއެމީހުންނަށް ައއުމާމެދު 
 އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ؟( 

ތެރިެވ ދަތުުރފަތުރުކުރުމުެގ ތެޭރގަިއ އެަކލާނެގ އެމީހުްނ  حركاةނުވަތަ އެމީހުްނ ެއކިއެިކ ކަންކަމުަގއި  (46)
ކުރެއްިވޔަްސ  الّله( ފަެހ އެފަދަކަމެއް ؟ންެވގެންހެއްޔެވެ ހިއްޕަވަިއ ހަލާުކކުރެްއވުމާއިމެދު )އެީމހުން އެތިބީ އަމާ

 އެކަލާނެގ ނުކުޅައްދައިެލވޭނެބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ. 
ނުވަތަ ބިރުެވރިގޮތަކަށް އެކަލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްޕެވުާމ މެދު އެމީހުން އެތިބީ އަމާްނވެގެންހެްއޔެވެ؟ ެއީއ  (47)

ނޑައެޅިގެްނ ދުމީހުން މަރުއްަވއި މަ ުކރައްވަިއ ަހލާކުކުެރއްވުމުންނެވެ.( ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެްނގެ ަކލާނގެއީ ކަ
ލެްއވުން ބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނެގކަންކަަށވަރެވެ. )އެހެީނ އަޅުތަކުންެގ އުރެދުންތަްއ ގިނަވުާމ  رحمةއޯގާވަންަތ އަދި 

 ފޮުނއްވައި ލަސްުކރައްވާފަިއވެއެވެ.(އެއް އެކަލާނގެ ނު عقوبةއެކުވެސް އެމީހުންގެމައްޗަްށ ބޮޑު 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ް؟ނުބަލައިެހއްޔެވެ  ؟ނުދެކެނީބާވައެވެ –އެނުބައިގޮތަށް ރާވާީމހުްނ  يعنى: –އެމީހުނ.       

  = ފަރުބަދަ ދެންވެސް އެންމެަހއިތަކެތި( –ހައްދަވާފައިވާތަކެްއޗަށް. )ގަސް  الّله     = 

 ތަކެތީގެތެރެއިން.     =  .ެއެތަކެތީެގ )ޭއގެ( ހިާޔ ުނވަތަ ހިޔަނިލެނެބއެވ   

    = )ުކަނާތްފަރާތަށާިއ އަދި ވައަތްފަރާތަށް. )ނުަވތަ ހެނދުނުކޮޅާިއ ަހވީރުކޮޅ       الّله 

  ުކރުމުގެގޮތުން. سجدةއަށް       =  ިކޔަމަންތެރިެވގެންާވ  حالއެަތެކތި ނިކަމެތިވެ/ ދެަރވެގެންާވ

  . حال     =  ިކުެރއެވެ.  سجدةއަށް އެކަިނ  الّلهއަދ               = 

 އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާތަކެތި.          = ގެތެރެއިން ވާހާތަެކއްޗާއި )އެއީ ދިރޭތަެކއްޗެވެ.(  َدابَّة

   އަދި މަލާއިކަތްބޭަކލުންނާއި.       =  ެرُއަދި އެބޭކަލުން ބޮޑާވ  ވެރިނުވެއެވެ.  ِكبـْ

    =  ެއަށް ބިުރވެިތވެވަޑައިގަންނަވަެއވެ.  ربّއެބޭކަލުްނ އެބޭަކލުންގ      =  އެބޭކަލުްނެގ

 މަތީގައިވާ.     = .ެއަދި އެބޭަކލުން ކުަރއްވަެއވ    )  =  ްأمرއެބޭކަލުންނަށ 

  ވެވުނުކަމެއްިވއްޔާ       =  ިوحىއަދ تعالى   ކުރެއްވިއެވެ.  الّله     =ްإختيار. ކަލޭމެނ 

  !ނުކުރާށެވެ      =  ން.  إلهެދ      =ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނެގ އެއ        = 

  !އެކެވެ إلهހަމަ އެންމެ          =  ފަހެ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް އެކަިނ ކަލޭެމްނ

 ވެގެންެވއެވެ.  خاصّެވ  ملكއެކަލާނގެއަށް  ައދި =   ބިރުވެތިވާހުިށކަމެވެ.           = 

ވެގެންވަނީ ހަަމ  خاصّއަދާެވވުން އަދި އަޅުކަާމއި ކިޔަމަންތެރިކަން  =   އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި 

އެކަނި އެަކލާނގެެއވެ.    = ގޮތެއްގަިއ  دائمى        =  އަޅެފަހެ ަކލޭމެްނ

 ނޫން ފަރާަތކަށްހެއްެޔވެ؟  الّلهބިރުވެތިވާންީވ          =  ެنعمةއަދި ކަލޭމެނަށްވާނަމަ ވާކޮންމ 

 ންނެވެ.  حضرةގެ  الّلهފަހެ ެއއީ  =    އަކީ.       =   ދެންފަހެ ކަލޭމެނަްށ

 )އެއްވެސް ގޮތަކުން( ދަިތއުނދަގޫކަމެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ.     =  ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަްށ

  ކަލޭމެން ގޮާވ އާދޭސްުކރެއެވެ.          =   ދެން ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އެއުނަދޫގ

                                        

                               )     
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  އެކަލާނގެ ުދރުކުަރއްވާ ފިްއލަވައިފިްއޔާ.    =  ެއެއްގެބަޔަކު.  جماعةއެހައިރުން ކަލޭމެންުކރ  

       =  ެކުރެއެވެ.  شريكއަށް  ربّއެމީހުންގ   =  .ެއެއީ އެމީހުން ކާފަުރވުމަށެވ

  ދެކޮޅުހެދުމަށެވެ.        =  އަށް.  نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ދެއްވިަތކެއްޗަްށ / ދެއްިވ 

     = ެފަހެ ކަލޭމެން ނިކަްނ އަރާމުކޮްށ މަޖާނަގާެށވ!           = ފަހެ ނިކަންުހެރ

  )ތިޔަކަމުގެ ނުބައިކަން( ކަލޭމެނަްށ އެނގިދާނެެއވެ.
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ހައްދަވާފައިވާ އެކިބާވަތުެގ ތަކެއްޗަްށ ބަާލ  الّلهންނާއިމެދު ނުބައިގޮތްަތއް ރާވާ ީމހުން  يعنى:مؤمنއެމީހުން  (48)

ނޑާއި ދެްނވެްސ ކޮންމެ އެއްޗެެކވެ.(  ؟ކޮްށ ނުހަދަނީާބވައެވެ ِفكرވިސްނާ  )އެީއ ގަްސގަހާެގއްސާިއ ފަރުބަދަާޔިއ ކަ
އެވެ. ނުވަތަ ދުވާލުގެ ހެނދުނުކޮޅާއި ހަީވރުކޮުޅ ފަހެ އެތަކެތީގެ ިހޔަނި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވައަތްފަރާތަށް ެލނބެ

 ކުރުމަށެވެ.  سجدةއަށް  حالالّلهދެއިރު ދެއަތަްށ ލެނބެެއވެ. އެީއ އެތަކެތި ެދރަެވ ނިކަމެތިވެެގންވާ 

ެއއްވިޔަސް އެަބހީ: ިދރޭ ކޮންމެއެްއޗެއްވިަޔްސ  َدابّـةއަދި އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަތކެތި އޭގެެތރޭގަިއ ކޮންމެ  (49)
ނޑައެޅިގެން  مالئكةއަދި  ކުރެއެވެ. އަދި އެބޭަކލުންނާއި އެތަކެތި އެަކލާނގެއަްށ  سجدةއަށް  الّلهބޭކަލުންވެސް ކަ
رُކުރުމާމެދު ބޮޑާވެ  سجدة  ވެރިުނވެއެވެ.  ِكبـْ

ކަލުން ބިުރވެތިވެވަޑަިއގަންނަވަެއވެ. އަިދ އަށް އެބޭ  ربّއަދި އެބޭަކލުންގެމަތީގަިއވާ އެޭބކަލުންެގ  (51)
 އެބޭކަލުންނަށް އަުމރުވެވުުނ ކަންތަްއ އެބޭކަލުްނ ކުަރއްވަެއވެ. 

 الّله) !ނުކުރާށެވެ إختيارން ހިފާ  إله( ކަޭލމެން ދެ !ކުރެްއވިއެވެ. )އޭ މީސްތަކުންޭނވެ الّلهتعالىوحىއަދި  (51)

 إلهަހމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ އެއީ އެއްކަުއވަންތަ އެއް  !( ނުކުރާެށވެشريكއާއި އެހެން ެއއްޗަކާއި ަބއިވެިރކޮށް )

  !އެކެވެ. ފަހެ ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ެއކަނި ބިުރވެިތވާހުށިކަމެވެ
ވެގެންވެއެވެ. އަދި އަޅުކަން އަބަދާއަބަުދ  ملكވެ  خاصّއަދި އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާތަކެިތ އެކަލާނގެއަށް  (52)

ވަނީ ހަަމއެކަނި ެއކަލާނެގއަށެވެ. އަޅެަފެހ  حقّެވވުން  ތެރިކަާމ އެކު(  إخالصދާއިމީގޮތުގައި )ކިޔަމަންތެރިކަމާިއ 
ްސ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަލޭމެން ބިރުވެތިވަީނހެއްޔެވެ؟ )ނުަވތަ ބިރުވެތިވާންީވހެއްޔެވެ؟( އެއީ ެއއްގޮތަކަށްވެ  الّله

 އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. 
ނަްށ ންއެވެ. ދެން އަިދ ކަލޭމެ نعمةންވާ  حضرةެގ  الّلهއަކީ ހަމަ  نعمةނަށްވާނަަމ ވާާހ ންއަދި ކަލޭމެ (53)

)ތަދުމަޑުކަމުގެގޮތުންވެސް އަިދ ބަލިމަޑުކަމުެގގޮތުންވެްސ އަިދ ބިރުވެތިކަުމގެގޮތުންވިޔަްސ( އުނަދގުލެްއ 
 އަށް ގޮާވ އާދޭސްުކެރއެވެ.  حضرةެއކަލާނެގ ޖެހިއްޖެއްޔާ ަކލޭމެން 

ކުރައްވައިިފއްޔާ ަކލޭމެންގެތެރެއިްނ  كشفދެން ކަލޭމެންގެ ކިބައިން އެއުނދަގޫ ެއކަލާނގެ ުދރުކޮށްދެްއވާ  (54)
 ކުރެެއވެ.  شريكއަްށ  ربّބަޔަކު އެމީހުްނގެ 

ކާފަރުވުމަށްޓަކަެއވެ. ފަހެ ކަލޭމެްނ  އަށް ދެޮކޅުހަދާ نعمةއެއީ އެމީހުނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ދެއްވި  (55)
ފަހެ ނިކަންުހރެ )ތިޔަކަމުގެ ނުބަިއ( ކަލޭމެން ދެކޭނެެއވެ. އެަކްނ  !)މިދުނިޔޭގައި( މަޖާނަގައި ައރާމުކޮށްބަލާެށވެ

 އެނގިދާނެއެވެ.



                      
 

8 7 9   

މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = .ެއަިދ އެމީހުްނ ލަެއވެ. އެމީހުްނ ހަމަޖައްަސެއވ      = ( ްحقيقةއެީމހުނަށ  )ްެއއ

 ތަކެއްޗަށް. )ބުދުތަކަށް(  ނޭނގޭ           =  އެމީހުނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވިތަކެތިްނ

  ބައެއް.       = ނާ ުސވާލުެވވޭނެއެވެ.ންގަންދީ ހުވައިުކރަމެވެ. ަހމަކަށަވަރުން ކަލޭމެ الّله    

       = .ުކަލޭމެްނ ތިޔަދޮުގހަދާ ކަންތައްތަކާިއމެދ        =   ްއަިދ އެީމހުނ- 

مشرك  އަށް އަންހެން ދަރިންަލއި ހަމަޖަްއސަނީއެވެ.  الّله -ން  يعنى:    =  ްطاهرއެކަލާނގެ ހުސ 

  ވަންތައެވެ.         =  ިފިރިހެންދަިރލަިއ  يعنى:އަދި ެއމީހުނަށް އެމީހުްނ އެދޭތަކެތ

 ހަމަޖައްސަނީއެވެ.         =  ެދެވިއްޖެއްޔާ.  خبرއަދި އެއިން މީހަކަށް އުފާވެިރކަމުގ   

  އަންހެންދަިރއަކުގެ. )އަންހެންދަިރއަކު ލިބުނުކަމުގެ(  =      =  އޭނާެގ މޫނު )އެކަމާ ެދަރެވ

 ހިތާމައިން( މުޅިން ކަޅުވެދެެއވެ.      =  ޭއނާ )އެކަމާމެދު ހިތާމަޔާ ރުޅިން ފުިރގެން( އެކަްނ

 ފާޅުނުކޮށް ހިފަހައްޓައެވެ.         =  غيبއޭާނ މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ިނވައިވެެދއެވެ. ލޯތަކުްނ 

  ވެދެއެވެ.           =  ެދެވުނު އެީތގެ ނުަބއިކަމުެގ ސަބަބުން.  خبرއޭާނއަށް އ      

      =  އޭާނ ހިތަށްައރާނެއެވެ. ދެފުށުއެޅޭނެެއވެ.( ނިކަމެތިކަމާ ދެަރކަމާ ެއކު ެއކުއްޖާ ހިފައިގެްނ(

   ؟ގެންގުޅޭނީބާވައެވެ       =  ނުވަތަ އެކުއްާޖ ވެީލގައި )ިދރިއޮްއވާ( ވަޅުާލ

  !ދަންނާށެވެ =   ؟ ނިވައިކުރާނީބާަވއެވެ       =  ެކުރާގޮްތ  حكمއެމީހުންގެ އ

   ނުބައިވެގެންވެެއވެ.        = ވެގެންެވއެވެ.  خاصّދުވަހަށް އީމާންނުވާމީހުންނަށް  آخرة

      =  )ުނުބަިއވެގެންާވ މިސާލުަތއް. )ހުުތރުވެެގންވާ މިސާލ          =  الّلهއަިދ 

 ވެގެންވެއެވެ.  خاصّއަށް މަތިވެރިެވގެންވާ މިސާލުތައް        =  ީعّزةއަދި އެކަލާނގެއ 

  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ.  حكمةވަންތަ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެއް( ާވކަން ނޭނގޭތަެކއްޗަށް އެބަހީ:  منفعއެްއ އަދި ގެއްލުެމއް  حقيقةއަދި އެމީހުނަްށ )އެްއވެސް  (56)

ގަންީދ  الّلهއަޅަނީެއވެ.  ދެނީއެވެ. ަބއިބުދުތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުނަށް ދެްއވި ރިޒުުގން ބައެއް

ނާ ުސވާލުެވވޭނެއެވެ. )ިމއާޔަތުގަިއ ންހުވައިުކރަމެވެ. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެން ިތޔަދޮގުހަާދ ކަންތަްއތަކާމެދު ކަލޭމެ

 ވެގެްނވާނެއެވެ.(  بيانސޫރަތުގަިއ  أنعامމިވާ ބުދަށް ބައިއަޅާާވހަކަ 

 مالئكةކުރަނީެއވެ. )އެމީހުްނ ބުނަނީ  ِنْسَبةއަްނހެންދަރިްނ  އަށް الّلهންގެމީހުން  يعنى:مشركއަދި އެމީހުްނ  (57)

ުކރަނީއެެވ.  ِنْسَبةގެ އަންހެންދަރިްނކަމުގައެވެ. މިގޮތުން އަްނހެން ޖިންސު އެކީއެކަށް އެފަރާތަށް  الّلهބޭކަލުންނަކީ 

 طاهرކުރަީނ ފިިރހެްނ ޖިންސެވެ.( ެއކަލާނގެއަްށ ދަިރއަކުވުމުްނ އެަކލާނެގ ހުްސ  ِنْسَبةއަދި އެީމހުންނަށް 

 ކުަރނީ އެމީހުންއެދޭ ަތކެއްޗެވެ. އެއީ ިފރިހެންދަރިންެނވެ.  ِنْسَبةވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އެީމހުން 

ދީފިއްޔާ އެމީހާގެ މޫނު )އެކަމާ ދެރަެވ  خبرއަދި އެއިން މީހަކަށް އަންހެންދަރިައކު ލިބިއްޖެކަުމގެ  (58)

( حالހިތާމައިން( މުޅިން ކަޅުވެދެއެވެ. ބަނަވެދެއެވެ. އަދި އޭނާ )އެކަމާމެދު ހިތާމަޔާ ރުޅިެވރިކަމުން ފުިރގެންވާ 

 އެކަން ފައުޅުނުކޮށް ވަްނހަނާކުެރއެވެ. 

ރިއަުކ ލިބުމުެގ ނުބައިކަމުން( އޭާނ ދެވުުނކަމުެގ ނުބައިކަމުން )އެބަހީ: ައންހެންދަ خبرއަދި އޭނާއަްށ ެއ  (59)

މީސްތަކުންނާ ދުރުވެ ވަންހަނާވެދެެއވެ. ނިވައިވެދެެއވެ. އަިދ އޭނާ ދެއަތަށް ޖެހިެޖހި ުހރެއެވެ. ނިކަމެތިކަމާިއ 

ނުވަަތ އެުކއްޖާ )ިދރިއޮްއވާ( ވެީލގަިއ ވަޅުާލ  ؟ދެރަކަމާ އެުކ އެކުއްާޖ ހިފައިގެްނ ގެންގުޅޭީނ ބާވަެއވެ

 حكمގެ ހުރި ނުބައިކަމާެއވެ!. އެއީ ަވރަށްވެސް ނުބައި  حكمއެމީހުން އެުކރާ  !ދަންނާށެވެ ؟ަވއެވެނިވައިކުރާނީބާ

ކޮށް އެމީހުން އެޭދ  ِنْسَبةއަްށ  الّلهުކރުމަށް ނުުރޭހ އަންހެންޖިންސު  ِنْسَبةއެކެވެ. )މިހެީނ އެމީހުންނަށް އެމީހުން 

ެއެކވެ. އަދިެއއްވެްސ ބާވަތެްއެގ ދަރިއަުކ އެކަލާނެގއަްށ  حكمކުރުީމ ނުބަިއ  ِنْسَبةފިރިހެންޖިންސު އެމީހުންނަްށ 

 ނިސްބަތްކުރުމީ އެންމެބޮޑެތި ފާފައިގެެތރެއިންާވކަމެކެވެ. ( 

ނޑައެޅިގެންހުީރ ނުބަިއވެގެންވާ  إيمانދުވަހަްށ  آخرة (61) އަްށ  الّلهއެވެ. )ޖާިހލުކަމާިއ  مثالނުވާމީހުންނަށް ކަ

ެއވެ.  مثالވެެގންވަނީ އެންމެ މަތިވެރިެވ މާތްވެގެންވާ  خاصّއަށް  الّلهދަ މިސާލެވެ.( އަދި ކާފަރުވުމާ މިފަ

)ދީލަތިކަމާއި ފުރިހަަމކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ތަނަވަްސކަމާިއ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި...... މިފަދަ މިފަދަ މިސާލެވެ.( އަދި 

 ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ. حكمةވަންަތ  عّزةއެކަލާނގެީއ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ދެްއވާނެނަމަ. عقوبةމީސްތަކުްނ ިހއްޕަވާ  تعالى الّلهއަިދ     =  އެމީހުންެގ

 އަނިޔާގެ ސަބަބުން. )އުރެދުމުގެ ސަބަބުން(      =  .ެއެތާނގެ މަތީގައި ެއކަލާނގެ ދޫނުުކރެއްީވހެވ

 )ބިމުގެމަތީގައި ދޫނުުކރެއްީވހެވެ.(      =  .ްއެްއވެސް ދިރޭ، ފުރާނަުހރި އެއްެޗއ      = 

 އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނެގ އެމީހުން ފަސްުކރަްއވަނީއެވެ.         =  ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންާވ ކަ

   މުއްދަތަކަށް.      =  ްއަޖަލުޖެހުމުން.  –ދެންފަހެ އެމީހުްނގެ މުއްދަތު ހަމަ އައުމުނ  

         = .ެހިނދުކޮޅެއްވެްސ އެމީހުްނ ލަސްނުވާނެއެވ       =  އަިދ

  )ހިނދުކޮޅެއް( އެީމހުން އަވަސްނުވާެނއެވެ. އިސްވެނުގަންނާެނއެވެ.    =  އަްށ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ

 ކުރަނީެއވެ.(  نسبةލަނީއެވެ. )     =  )ްެއމީހުން ނުުރހޭތަކެތި. )އަްނހެންދަރިނ    

         =  ).ެއަިދ އެީމހުންގެ ދޫަތއް ދޮގުސިަފކުަރނީއެވެ. )ދޮގުހަދަނީެއވ        

 خاصّހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ރަނގަޅުވާކަމަށް. )އެބަހީ: އެމީހުްނ އެޭދ ފިރިހެންަދރިން އެީމހުންނަށް  =

  އެވެ.  واجبއެކެވެ.  حقّތެދު  =   ވެގެންވާކަމަށް(     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަްށ

ނޑައެޅިގެންވުން.   ނަރަކަ ކަ       =  )ިއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ )ނަރަަކއިގައ

 ފަސްވެތިބޭނެމީހުންނެވެ. )ނަރަަކއަށް ޫދކުރެިވ ހަނދާންނެތިަފއި ތިބެވޭެނ މީހުންނެވެ.(  = َذاتُެގ  الّله 

  ކުަރއްވައެވެ. وحىފުޅު ގަންދެއްވައި އެަކލާނގެ      = ( ެرسولހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގ 

 ން( ފޮނުއްވީމެވެ.           =  ިތަކަށް.  أّمةކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިންވެސް ެއކ    

  =  ެއާ އެީމހުނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްިދނީއެވެ. شيطانދެންފަހ    =  ެالّلهތައް. ) عملއެމީހުންގ 

 ްނ ދޮގުުކރުން(  رسولކުރުމާިއ  شركއަށް        =  )ިފަހެ ެއސޮުރ އެީއ މިއަދު )މިދުނިޔޭަގއ
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 އެވެ. ވެިރޔާއެވެ.  َوِلىއެމީހުންގެ        = ( ުހީރ ވޭންދެިނިވ  آخرةއަދި އެމީހުންނަްށ )ިގައ

 އެވެ.  عذاب         = .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފޮތްބާވައިުނލައްވަމެވ 

       = .ީކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ބަޔާންކޮށްދެއްވުަމށްމެނުވ        =  އެކަމާ މެުދ

 ވީކަންތައް.  إختالفއެމީހުން       =  އެްއގެގޮތުންނެވެ.  رحمةއަދި ތެދުމަގާިއ   

     = .ްއީމާންާވ ބަޔަކަށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

މީސްތަކުން ހިތްޕަާވ  الّلهتعالىގެދަރިްނކުރެ ުއރެދޭ( މީހުންގެ ނުބަިއކަމާއި އަނިާޔގެ ސަބަބުން  آدمއަދި ) (61)

ހަލާކުުކރައްވާނެނަަމ ބިންމަތީގަިއ އެްއވެްސ ދިރޭެއއްޗެްއ )ުނމަރުއްވާ( އެަކލާނެގ ދޫނުކުރެްއވީހެވެ. އެހެންނަމަެވްސ 

ނޑައެޅި  ވެގެންާވ ވަކިަވގުތަކަށް އެކަލާނެގ އެމީހުްނ ލަސްުކރައްވަނީެއވެ. ދެންފަހެ އެީމހުންގެ ެއވަގުުތ  عّينކަ

 ނދުކޮޅެްއވެސް ލަސްނުވާނެއެވެ. އަދި ެއއަްށވުރެ ހިނދުކޮޅެއް ައވަސްވެްސ ނުވާނެއެވެ. އައިސްޖެހުމުން ހި

ައްށ  الّله -އެމީހުން ނުުރހޭ އެތި އެަބހީ: އަންހެންަދރިން  –ންގެމީހުން  مشركއެބަހީ:  –އަދި އެމީހުން  (62)

 خاصّއެބަހީ: ިފރިހެންދަރިްނ  –ގަިއ ުކރަނީއެވެ. އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅުއެތިވާކަމު ِنْسَبة

ވެގެންވާކަމުަގއި އެމީހުންގެ ދޫތަކުން އެދޮގު ސިފަުކރަނީއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ނަރަަކ 
ނޑައެޅިގެންހުރުމީ  ެއވެ. އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުްނނަކީ ނަަރކައިގަިއ ފަސްުކރެިވ ހަނދާންނެތިފަިއވާގޮތަްށ  حقّކަ

 އެއްނޫނެވެ.  عجائب. އެީއ ތިބޭނޭބައެކެވެ

ކުަރއްވަެއވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ  وحىފުޅު ގަންދެއްަވއި އެަކލާނގެ ހުަވއި  ذاتُގެ  الّله( !އެވެ رسولالّله)އޭ  (63)

ތަކުެގ  أّمةއާ އެ  شيطانބޭކަލުން ފޮނުްއވީމެވެ. ދެންފަހެ  رسولތަކަށް  أّمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެ ުކރީެގ 

ބޭކަލުން ގެންނެިވ  رسولމީހުންނަށް އެމީހުން ުކރަމުންއައި )ނުބައި( ކަންތައްތައް ޒީަނތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ. އެމީހުން )

އާގެ ފަހަުތން ދިޔައީއެވެ.( ފަހެ ިމއަދު މިދުނިޔޭގައި އެމީހުންެގ  شيطانނުއަހަިއ  نصيحةއާއި އެބޭކަލުންގެ  توحيد

ގައި ުހރީ ވޭންދެނިިވ  آخرةނުބަިއގެންވާ ސަަހރޯެވރިޔާއެވެ.( އަދި އެމީހުނަށް އެވެ. )އެއީ  شيطانސަހަރޯެވރިއަކީ އެ 

 އެވެ.  عذاب

ވެގެންވާ ކަންތަްއ  إختالفއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ފޮތް ބާަވއިލެްއވީ ެއމީހުންގެމެދުގައި  (64)

އެްއގެގޮތުންކަމުަގއި މެުނީވ  رحمةއެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެްއވުމަށާިއ ، އަިދ އީމާންެވގެންާވ ަބޔަކަށްވާ ތެދުަމގާިއ 

 ނުވެއެވެ. 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ބާވަިއލެއްިވއެވެ.  الّلهއަިދ       = .ްއުޑުން ފެނ            = 

ނޑު ދިުރއްވިެއވެ.   އަދި އެކަލާނގެ އެފެނުން ބިންގަ      =  .ުއެބިން މަުރވެ އޮތުމަށްފަހ    

     =  ި( ވެއެވެ. دليلއެއްކައުވަންތަކަާމ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ  الّلهވެއެވެ. ) دليلހަމަކަށަަވރުން އެކަުމގައ

       =  )ްމިބަސްތައް( އަހާބަޔަކަށް. )ަފއިދާކުރާފަދަ ެއހުމަކުން އަހާަބޔަކަށ(      

   =   ިސޫފީަގއި ކަލޭމެނަށްޓަކަިއވެއެވެ.  نعمއަދ    =   ާނޑައެޅިގެންވ   . عبرةކަ  = 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ބޯންދެމެވެ.        = .ްނޑުގައިާވ ތަކެީތގެތެރެއިނ   އެތަކެީތގެ ބަ

     =  .ްއޭގެ ގުޔާއި ލޭގެ ދެމެދުނ         =  ސާފުސީދާ ކިރު. )ގުޔާއި ެލއިނެްތ

 ސާފުތާހިރު ިކރު(        =  ބޮއިލާ މީހުންނަްށ ދިރުަވއިލާން ފަޭސހަ. )ބީހުެމްއ

 އަޅައިގަތުމެއްނެތް(      = ( .ްعبرةއަދި ކަުދރުރުކުެގ މޭާވގައިވެސ  ).ެވެެއވ      

 އަިދ މޭބިސްކަދުރުަގއްޔާއި.  =         =  )އެއިްނ )އެބަީހ: ކަުދރާ މޭބިްސކަދުރުްނ

 ުކރަމުއެވެ.  إختيارމަސްތުވާތަކެތި ކަލޭމެން ހަދައެވެ.          =  ިރަނގަޅު މޭާވއާއި.  حاللއަދ

  ރިޒުާގއި(  حالل)ރަނގަޅު       = .ެހަމަަކށަވަރުން އެކަމުގަިއވެއެވ    =  ނޑައެިޅ ކަ

   حّجةާއއި  دليلބަޔާންވެގެންާވ       =  ްކުރާބަޔަކަށް. فكرބުއްިދކޮށ         

 ުކރެއްިވއެވެ. رّبِاْلَهام( އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسولالّله)ޭއ  =      =   .ްމާމުިއ ކުޅަދުނރަށ  

   = ެހަދާށެވެ !ތިބާހިފާށެވ!          =  ފަރުބަދަތަކުގެތެެރއިން ގެތައް. )ކުޅަނދުުރ

ނޑު(     ހަތާގަ  =  .އަދި ގަސްގަހާެގހިންނާިއ       =  އަދި އެމީހުން ގޭެގ

ނޑުގައްާޔއި.(   އެއްފަރާތުގަިއ ހަދާ ކުދިކުދި ެބލްކަނީފަދަ ތަންާތގައްޔާިއ )ުނވަތަ މޭބިސްކަުދރު ވެޔޮގަ     

       = ެދެންތިބާުހރިާހ މޭވާއަކުން ކާށެވ!           =  ެربّދެން ތިބާ  ތިބާގ 

 !މަގުދެނެގަންނާށެވެ !މަގުތަކުގައި ހިފާށެވެގެ    =  ާحال)އެމަގުތައް( ކިޔަމަންތެިރވެ ފަސޭހަެވގެންވ  . 

      = .ެނޑުތަކުން ނުކުމެއެވ  ބުއިމެއް. ބޯނެއެއްޗެއް. )މާމުއި(  =    އެތަކެތީގެ ބަ
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

       =  .ާޭއގެ ކުަލ ތަފާތުވެގެްނވ       =  ވެެއވެ.  شفاءއޭގަިއ މީސްތަކުންނަްށ

  )ބަލިފަސޭހަވުންެވއެވެ.(      =  ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގައި ެވއެވެ. )އެބަހީ: އެކުޅަނދުރު ހެއްެދވުާމިއ

 އޭެގ ގެދޮުރހަދާ ކާނާއެއްކޮްށ ެއއިްނ މާމުއި ަތއްޔާުރވެގެްނ ނުކުތުމާއި( މިކަންކަމުަގއިވެެއވެ.     = 
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ ދަީލލު.  )އެކުޅަނދުރުެގ ކަންތަްއ ހިންގަާވ ފަރާތުެގ  ތެރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުެގ  قدرةކަ

 .(   دليل      =  .ްކަންކަމަށް ފިކުރުކޮްށ ބުއްދިކުާރ ބަޔަކަށ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
تعالىއަދި  (65) ނޑު މަރުވެ ހަނަފަްސވެފަިއ  الّله އުޑުން ފެންބާވަިއލެއްިވއެވެ. ދެން އެފެނުެގ ސަބަބުން ބިންގަ

ތެރިކަމާއި އެއްަކއުވަންތަކަަމްށ  قدرةގެ  الّلهއޮތުމަށްފަހު އެކަލާނގެ އެބިން ދިުރއްވަެއވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގައި 
ެގ ބަސްައހަިއ  قرآنވާކަން ކަަށވަެރވެ. އެީއ މިީކރިތި  دليلކުާރ  دليلއަދި މަުރވުމަށްފަހު ިދރުއްވާެނކަމުެގ މައްޗަްށ 

 އެއަށް ވިސްާނ ފިކުރުުކރާ ަބޔަކަށެވެ. 

نصيحةވެއެވެ. ) حّجةއާއި  دليلސޫފިތަކުގައިެވސް ަކލޭމެނަށް  نعمއަދި  (66) ވެެއވެ.( އެތަކެތީެގ  وعظ
ނޑުގައިވާ ގުޔާއި ެލއިގެެތރެއިން )އެޔާ ނުގުޅޭގޮތަށް( ހަމަ ސީދާ ސާ  ްއަވއި ފުކިރު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނެރެދެބަ

މެވެ. އެކިުރ ބޮިއލާ މީހާއަްށ ުނހަނު ފަސޭހަކަމާިއ އޮމާންކަމާިއއެކު ިދރުވަިއލަްނ އްވަކަލޭމެނަށް ބޯންދެ
 ފަސޭހަވެގެންެވއެވެ. 

 قدرةނަށް )އެަކލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ ން އަދި ކަުދުރ ރުކާިއ މޭބިސްކަުދރުެގ މޭާވގައިވެްސ ަކލޭމެ (67)

ރަނގަޅު ރިޒުގު ަކލޭމެން ހިފަމުއެެވ.  حاللވެއެވެ. އެތަކެތީން މަސްތުވާ ތަކެްއޗާއި އަދި  عبرةއާއި  دليلތެރިކަމުގެ( 
ވާކަްނ  حّجةއާއި  دليلނަގައިހަދަމުއެވެ. ހަމަކަަށވަރުން ކަންކަމަށް ވިސްނަިއ ބުއްދިޮކށް ހަދާބަޔަކަށް އެކަުމގައިވެްސ 

 ކަށަވަރެވެ.

الّله)އޭ  (68) إلهام( އަދި މާމުއިކުޅަނދުރަށް ކަލޭގެފާނުްނގެ 5އެވެ رسول ކުރެއްވިެއވެ. )އެންގެވިެއވެ.(  رّب
ފަރުބަދަތަކުގައްޔާއި ގަސްަގހުގައްާޔއި އަދި ގޯތިގެޮދރުެގ ބެލްކަނީފަދަ ތަންތާނގައި ނުވަތަ މޭބިސްކަދުުރ 

  !ހަަތއިހަދާށެވެ !ގެހަދާެށވެތިބާވެޔޮތަކުގަިއ 

ެގ ތިބާ )އެއީ މާމެާލމެއްޔާއި މޭވާގެ ވައްތަރުަތކެވެ.( އަދި  !ދެން ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ މޭވާއިން ކައިހަދާށެވެ (69)
 حال)ުނވަތަ ިކޔަމަންތެރިވެގެްނވާ  !ކޮށް އެމަގުތަުކން ދަތުރުކުރާެށވެ إختيارގެ ކިޔަމަންތެިރކުރެވިަފއިވާ ަމގުތައް  ربّ

ނޑުން ތަފާތު ކުލަުކލައިެގ ބުއިމެްއ !ގެމަގުަތކުން ދަތުުރކޮށްދާށެވެ ربّގެ ބާތި ( އަދި އެމާމުއި ކުޅަނދުރުގެ ބަ
އެއްވެެއވެ. ބަލީެގ ބޭހަކަްށވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުްނ  شفاء)މާމުއި( ނުކުންނާނެއެވެ. އެމާމުިއގައި މީސްތަކުްނގެ ބަީލގެ 

ވާކަްނކަށަވަރެވެ. )އެބަހީ: މާމުއިކުޅަނދުރުެގ ގެޮދރުހެދުމާިއ  دليلކަންކަމަށް ފިކުުރކޮށް ވިސްނާބަޔަކަްށ އެކަމުގަިއ 
ނޑު ގައި އުފެޭދ އޭތި ދުރުިހސާބުހިސާބުެގ ގަސްަގހުެގ މޭވާޔާ މާެމލާމެލީެގ ާކނާހޯދައިގެން ަކއި ެއއިން އޭީތގެ ބަ

ނޑުގަިއ ޖަމާކުރުމާިއ އެމާމުިއގަިއ ަލއްާވފައިވާ ތާީސރާިއ މިކަންކަމަްށ ވިސްާނ މީހަކަްށ  މާމުއި ެއހަތާގަ
ތެރިކަމާިއ  قدرةގެ  الّلهކޮށްދެއްވާ  إلهامއެކުޅަނދުރު ހައްދަާވ އެސޮރަްށ އެކަމުގެ ފަންނު ދަްސޮކށްދެއްވާ 

 ވާކަން ކަށަވަެރވެ.( حّجةއާއި  دليل އެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް ގަދަވެގެްނވާ
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   =  އެވެ.  الّلهއަިދ ކަލޭމެން ހެއްދެީވ        =  ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭެމްނ

 މަރުގަންނަވައެވެ.       =  .ެއަދި ކަލޭމެންގެެތެރއިން ރައްދުކުެރޭވ މީހުންވެެއވެ. ފޮނުޭވ މީހުްނވެއެވ

       =  ެއަށް.  ُعُمرއަށް / އެންމެނުބައި  َفاِسـُدُعُمرއެންމ        =  ިނޭނގުމަށްޓަކައ

 / ނޭނގޭނޭގޮތުން.     = .ުއެނގުމަށްފަހ     = .ްއެްއވެސްއެއްެޗއ   =  ހަމަކަށަަވުރްނ

  އީ.  الّله     = .ެދެނެވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނގެެއވ     =  ިالّلهއަދ 

 މާތްކުރެއްވިެއވެ.       = .ްކަލޭމެންުކރެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއްެގ މައްޗަށ      = 

 ރިޒުގުގައި / ރޯީދގައި.       = .ެފަހެ )ރިޒުގުގައި( މާތްވެވުނު މީހުްނ ނުވެެއވ   

   =    .ިއެީމހުންެގ ރިޒުގުްނ ދޭނެބަޔަކުކަމުަގއ            =  ِمْلكُއެމީހުްނ ކަނާތްތަްއ 

 ކުރިމީހުންނަށް. )އެަބހީ: އަޅުންނަށް(       =  :ީއެމީހުްނ އޭަގއި ހަމަހަމަެވ އެްއވަުރވާނޭ. )އެބަހ

 އަޅުންނާ ސާހިބުންާނ އެރިޒުުގގަިއ ެއއްވަުރވާނޭގޮތުން(           =   އަޅެފަހެ އެމީުހްނ

   ؟އަްށ ދެކޮޅުހަދަނީހެްއޔެވެ. نعمةެގ  الّله     =  ލެްއވިއެވެ.ކަލޭމެނަްށ  الّلهއަިދ     

    =  ތަކުން އަނބީން. )އެބަހީ: އެއްިޖންސުން އަނބިްނ ހެއްެދވިއެވެ.(  نفسަކލޭމެންެގ      = 

 އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ލެއްވިެއވެ.       =  .ްަކލޭމެންގެ އަނބީންގެ ކިަބއިނ   

    =  .ްއުފަންަދރިންނާއި ކާފަަދރިނ    = ިެއކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ރިޒުގު ދެްއވިއެވެ.އަދ  

    =  ުތަކެތީން  حاللރަނގަޅ       =   ެ؟އަށް ހެއްޔެވެ  باطلއަޅެފަހ.     =  އެމީހުްނ

 ވަނީ. إيمانއެ       =  ނޑައެޅިގެްނ    ؟އަށްހެއްެޔވެ. نعمةގެ  الّلهއަދި ކަ    = 

 ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއކާފަރުވަނީ.      = .ެައދި އެމީހުން އެއަޅުކަންުކރަނީއެވ       = 
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 ފިޔަވައި.  الّله       = )ްއެމީހުންނަށްޓަަކއި މިލްުކވެގެންނުާވ ތަކެްއޗަށް. )ބުދުތަކަށ     

 އެއްވެްސ ރިޒުެގްއ ދިނުމަށް.         =  .ްއުޑުތަކާިއ ބިމުންވިޔަސ     އެްއވެްސ

  އެއްޗެއް.      =  .ެއަދި އެއްކަމަކަށްވެްސ އެތަކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެންނުެވއެވ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
. އަދި ދެން ަކލޭމެން މަރުގަންނަވާނީ ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ. )އަިދ އެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން ހެއްދެވީ  (71)

އަްށ َأْرَذِلْالُعُمرކަުމގައިާވ  ُعُمرމަރުގެންނެވުމުގެުކރިން( ކަލޭމެންުކެރ ބައެއްމީހުްނ މުސްކުޅިުކރައްވަިއ އެންމެ ނުބަިއ 
ފޯރުކުރަްއވައެވެ. ެއއީ ތަންދޮރުދަންަނ ރަނގަޅުމީހަުކކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު ތަންޮދރު ނޭނޭގ ހިސާަބްށ 

ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކުޅަދުންވަންަތ  الّلهފޮނުއްވުމަށެވެ. ބުއްދިނެތް ޅަކުދިންފަދައިންވުމަށްޓަކަެއވެ. ަހމަކަށަވަރުން 
 ކަލާނގެއެވެ. 

ންުކރެ އެއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކުގެމައްޗަްށ ރިޒުގުގެގޮތުން މާތްުކރެއްިވއެވެ. )އެއްަބޔަކަްށ ކަލޭމެ الّلهتعالىއަދި  (71)
ތަނަވަސްކަން އިުތރުކޮށްދެްއވިއެވެ.( އަިދ އެތަނަވަސްކަާމއި ރިޒުގު އިތުރުެވވުނުމީހުްނ އެމީހުންގެދަުށގައިާވ 

ހާއާިއ ދެމީހުްނ އެމުދަލުަގއި ހަމަހަަމެވ އަޅުންނަށް ތިމާމެންގެ އެމުދަލުްނ ބައެއްީދ ސާހިބުމީހާާއއި އަޅުމީ
 ދެއަނބިން ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިން ތިބިނަމަ )އެއްވަުރވާނޭގޮތުން އަޅުމީހާއަްށ ބައެއްދޭނޭ މީހަުކކަމުގައި ުނވެއެވެ. 

  (ަބއިކުރާޭނ މީހަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ. އެއަނބީން ދެމީހުންނަށް ހަމަހަމައަށް  އަޅުމީހާއާއި

އަްށ އަދާުކރަންޖެހުނު އަޅުކަމުްނ ބައެްއ  الّلهާއއި އެކަލާނެގ އަޅުންާނ ހަމަަހމަކޮށް  الّلهއިުރ )މިހެން މިކަންުހރި
. ބުއްދީގެ ހަމަތަކުްނ ؟އާއި ެއކަލާނެގ އަޅާ ެއއްވަުރކުރަން ެހޔޮވާނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ  الّلهއަޅުންނަށްދީ  

ެގ  الّلهކުރުން ހެޔޮވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟( އެއްވަރުުނވާނެކަން ކަަށވަރެވެ. އެމީހުްނ ފަހެ  شريكބެލީމާވެސް 
 ކުރަީނހެއްޔެވެ؟  إنكارއަށް ދެކޮޅުހަދާ  نعمة

تعالىއަދި  (72) الّسالمކަލޭމެންެގ އެއްޖިންސުްނ ކަލޭމެނަްށ އަނީބންލެއްވިެއވެ. )ނުވަަތ  الّله عليه ެގ  آدم
ން މިދެަތރުޖަމާއަްށ  مفّسرެގފާނު ހެއްދެިވއެވެ.  حّواءލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ކިބައިން އެކަ 

ނަށް ަކލޭމެންގެ ައނބީންގެ ކިބައިްނ ދަރިންނާިއ ކާފަދަރިްނ އެަކލާނެގ ންއިޝާރަތްކުަރއްވާފަިއވެއެވެ.( އަދި ަކލޭމެ
ތަކެތީގެ ރިޒުގުން އެކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ރިޒުގުެދއްވިެއވެ. އަޅެފަހެ އެމީހުން ެއ  حاللލެއްވިެއވެ. އަދި ރަނގަޅު 

عقيدة. ؟އަށްހެއްެޔވެ باطلވަނީ  إيمان ކޮށް ގެއްލުްނވާނެކަމަްށ  منفعތަކަްށހެްއޔެވެ؟ )ބުދުތަކުްނ  باطل
حالއަށް އެމީހުން ކާފަުރަވނީއެވެ.  نعمةގެ  الّلهއަދި  ؟ހީކުރަނީެހއްޔެވެ. ކޮްށ  حرامކުރެއްވިތަކެތި އެމީހުން  لالّله
 ދެކޮޅުހަދަނީއެވެ.(

އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ އެްއވެސްަކމެއް މިލްުކވެގެންނުާވ ތަކެއްޗަްށ )އެބަހީ:  (73)
ން އަޅުކަންުކރަނީއެވެ. ައދި އެއްވެްސ ކަމަކަށްެވސް އެަތކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެްނ  مشركފިޔަވަިއ ެއ  الّلهބުދުތަކަށް( 

 ެގ މިލްެކވެ. ބުދުތައްކުރާީނ ކީއްެހއްޔެވެ؟( الّلهނުވެއެވެ. )ެއހުރިާހ ތަކެއްަޗކީ 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ެނުޖަހާށެވެ އަށް الّلهކަލޭމެން ފަހ.    = ތައް  مثال     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ.  الّله       =  .ެއަދި ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެއެވ    

 = ޖެއްސެވިއެވެ. އްމިސާލެ الّله       =  ެމީހަކަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅެއްގ        

 އެްއވެސްކަމަކަްށ އެއަޅުމީހާޔަްށ ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ.  =        =  އަިދ އެމީހަކަްށ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ރިޒުގުދެްއވި މިނިވަންއަޅެްއގެ )މިސާާލއި(       =  ުރިޒުގުން  حاللރަނގަޅ 

      =  .ާފަހެ އޭނާ އެރިޒުގުން ހޭދަކުރ     = .ިސިްއރާއި ަފއުޅުގައ    

    = .ެއެމީހުްނ ފަެހ ހަމަހަަމވާނެހެއްެޔވެ؟ ުނވާެނކަން ކަށަަވރެވ      =  ިتعريفއެންމެަހއ 

  އަށެވެ.  الّلهެއއް ހުީރހަމަ  ثناءއާއި      = ެއެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން. ؟އަދި ކިެއއްހެްއޔެވ .  

   =  .ެއެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވ     =  ިމިސާލުޖެްއސެވިއެެވ.  تعالى الّلهއަދ  

  = ެފިރިހެނެއްގެ ދ         =  ެއދެމީހުންކުރެ އެކަކު މަންމަނެވެ. )އަޑުނުއިވޭ ވާހަަކ

  ނުދެއްކޭ(        = .ެއެއްވެްސކަމެއް ުކރުމަށް އޭާނއަށް ކުޅަދާަނ ނުވެެއވ      

     = ްބޮުޑބަރެކެވެ. އުނދަގުލެެކވެ.  ވާ އަދި އޭނާއަީކ އޭނާެގ ސާހިބުީމހާއަށ         =  އޭާނ

  ކުރިމަތިކުުރވި ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް / އެއްވެްސހިނދަކު.       =  އޭނާ އެއްވެްސ ހެވަާކއިެގްނ

 ނާދެއެވެ. ހެޔޮކަމެއް ނުުކރެއެވެ.        =  އޭނާ އެއްަވރުވާނޭހެްއޔެވެ؟        =  

 ބަސްބުނާމީހަކާިއ(  حقّވެރިވުމަށް އަުމރުކުރާމީަހކާއި. ) عدلއަދި   =  ާحالއަދި އޭާނވ  .     

      =  .ިސީދާތެދުމަގެްއގެމަތީގައ           =  އަދި އުޑުތަާކއި ބިމުެގ

 އަެށވެ. الّلهވެގެްނވަނީ  َغْيُبَخاصّ      =  ިވުމުެގ ކަންތަްއ ނުެވއެވެ.  قيامةއަދ   
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މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   =  .ީއެސްފިޔަޖެހުންފަދައިން މެނުވީ / ޮލލުގެ ަބލައިުލމެއްފަދައިން މެނުވ       =   ނުަވަތ

  އީ. تعالىالّلهހަމަކަަށަވރުން  =    އެކަން އެއަށްުވރެވެްސ ައވަހެވެ.          

 ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަްށ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.  =

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އެހެންތަެކއްޗާިއ އާއި  الّله) !އަށް އެކިެއކި މިސާލުަތއް ނުޖަހާށެވެ الّله( ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك)އޭ  (74)

ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ. އަިދ  تعالى الّله( ހަމަކަށަވަރުްނ !ނުކުރާށެވެ شريكއެކަލާނގެއަްށ  !އެއްފަދަ ނުުކރާށެވެ
 ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެެއވެ. 

މިސާލެްއ ޖައްަސވައިފިއެވެ. އެީއ މީަހކަްށ މިލްުކވެގެންާވ އަޅެްއގެ މިާސލެވެ. އޭާނ  تعالى الّلهއަދި  (75)
ގެމަުގގަިއ އޭނާ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ހޭދަނުުކރެެއވެ. އޭނާއަްށ  الّلهއެއްވެްސ ހެޮޔކަމެްއ ނުކުެރއެވެ. އަިދ 

ވެ.( މިއީ ކާަފރުމީހެްއގެ މިސާލެެވ. އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ. )ެއހެނީ އޭނާއަީކ މީހެއްގެ އަޅެކެ
 حاللްނ ރަނގަޅު  حضرةވެްސ ހެޔޮކަމެްއ ނެތެވެ. މިފަދަމީހާާއއި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެކާފަރުމީހާވެްސ އެއް

އޭނާ ިސއްރާިއ ފައުޅުގަިއ  އަދި  ދެން އަކާއިދެމީހުްނ އެްއވަުރވާނޭހެއްޔެވެ؟ يؤيٍ މިނިވަން ރިޒުގުދެއްވާފަިއވާ
ބަޔާންުކރިފަަދ އަޅަކާިއ ދެމީހުްނ ަފެހ  ގެމަުގގަިއ ހޭދަުކރެއެވެ. މިފަދަ މީހާއާިއ ކުރިން  الّلوއެރިޒުގުްނ ހޭދަުކރެއެވެ. 

ާއިއ  الّله. ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ. )ބަެއއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ މިމިާސލަކީ ހަމަ ސީާދ ؟އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ
ޅުކަންެވވޭ ެއހެނިހެން ަފރާތްފަރާތާ މިެދފަރާތުގެ މިާސލެވެ.( ެއހެނީ ބުދަީކ އެއްެވސް ެއއްޗެްއ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އަ

އެއީ ހުިރހާ ތަކެީތގެ ެވރިފަރާެތވެ.  الّلهއެކެވެ. އެއްވެްސ ހެޮޔކަމެއްނެތެވެ.  مخلوقމިލްކުވެގެންނުާވ ހެއްެދވިގެންާވ 
 ސް ހެޔޮވާނީ ކޮންފަދައަކުންބާަވއެވެ. ހެޔޮނުވާެނކަން ކަށަަވރެވެ. މިދެފަރާތް ދެން މިސާލުޖަހަްނވެ

ޖައްސަވައިފިއެވެ. އެަތނުން އެކަކީ މަންމަން އަދި ީބރުމީހެކެެވ.  الّلهއަދި ދެފިރިހެނެްއގެ މިސާލު  (76)
އެއްވެސްކަމަކަްށ އޭނާައކަށް ކުޅަދާނައެއްނޫނެވެ. )ެއހެީނ އަޑެއްނީވޭ ވާހަކަެއްއ ނުދެއްކެއެވެ.( އަިދ އޭނާައކީ އޭާނެގ 

ން ޖެހެެއވެ.( ސާހިބުމީހާގެ މަްއޗަށް ބޮޑުބަރެކެވެ. އުނަދގުލެކެވެ. )ބަލަހައްޓަންޖެެހއެވެ. ކާންދޭ
 حقّ حالކޮންމެތާކަށްދިޔަޔަސް އަދި ކޮންމެ ހިނދަކުވެްސ ހެޮޔކަމެއްެނތެވެ. މިފަދަ މީހާއާއި ސީާދ ތެދުމަގުގަިއވާ 

 ކުރާމީހަާކއި ެއއްވަުރވާނޭ ެހްއޔެވެ؟  أمرއިންސާފަށް  عدلބަސްބުނެ 

ންތަާކިއ  إلهއަދި އެކަލާނެގ ފިޔަަވއި އަޅުކަންެވވޭ އާއި  الّلهسبحانهوتعالىވިދާޅުވާކަމުގައިވިެއވެ. މިމިސާލަކީ  ُمَجاِهدُ
  والّلهأعلمދެފަރާތުގެ މިސާެލވެ. 

)އެބަހީ: ލޯަތކަްށ ނުފެންނަ އެންމެަހއިކަމެއް( ދެނެވޮޑިގަތުްނ  َغْيبُއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާ އެންމެހަިއ  (77)
ވުމުގެ ކަންތަްއ  قيامةގެ ކަންތަކަކީވެްސ އޭގެތެރެއިްނވާ ކަމެކެވެ.( އަދި  قيامةއަށެވެ. ) الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ

ވުން ހަމައެކަިނ އެސްފިޔަޖަަހއިލުންފަަދ އަވަްސކަމެއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުެވއެވެ. ނުވަަތ  قيامةއެބަހީ: 
 ވޮޑިގެންވެެއވެ.ކުޅަދުންވަންތަވެ الّلهتعالىއެއަށްވުެރވެސްގާތެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކޮންމެކަމެްއގެމައްޗަށް 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ިަކލޭމެން ނެުރއްވިެއވެ.  الّلهއަދ       =  ކަލޭމެްނގެ މައިްނެގ

ނޑުތަކުން.    ބަ       ޭحالކަލޭމެނަށް އެކަްއޗެއްވެސް ނޭނގ .        =  އަިދ

 އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ލެްއވިއެވެ.            =  ިއވުމާިއ )ކަންފަތާއި( ލޮާލއި އަިދ

  ހިތާއި.     =  ްުކރޭތޯ.  شكرކަލޭމެނ         =   އެމީހުން ަފެހ

 ދޫންޏަށް ނުބަލަނީބާވަެއވެ. )ނުދެކެނީބާވައެވެ.(    =  )ީކިޔަމަންތެރި ކުރެިވގެންވާތީ. )ހިފެެހއްޓިގެންވާތ

       = .ިއުޑާއިބިމާިއ ދެމެދު ހުސްތާނަގއި / ަވއިގައ        =  الّله 

   މެނުވީ އެތަކެިތ )ވެއްޓުނަނުދެްއވައި( ނުހިފަހައްަޓވައެވެ.        =  ހަމަކަށަަވރުން އެކަންކަމުގަިއ

ނޑައެޅި   ވާކަންކަށަަވރެވެ.  دليلވެގެންާވ  بيانކަ      =   .ްއީމާްނވާބަޔަކަށ   

  =  ކަލޭމެނަްށ ެލއްވިއެވެ.  الّلهއަިދ        =   )ކަލޭމެްނ )ިހލަޔާިއ ަގލާއި ލަކުޑިންހަާދ

 ވެ ތިބޭހިނދުަގއެވެ. قائمގޯތިގެދޮރުްނ ތިބެވޭނެގޮތް. )ިދރިއުޅުން( އެީއ ރަުށގަިއ     =  އަިދ

  އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ލެްއވިއެވެ.       = ސޫފީގެ ހަމުގައި.  نـََعم    =  .ްގެތައ

 )ފޭލިގެފަދަތަކެތި(      =   .ެއެތަކެިތ ކަލޭމެްނ ުލއިލުއިކޮްށ އުފުާލ ހަދަމުއެވ         

     =  ިވެތިބޭ ދުަވހުގައްާޔއި.   قائمކަލޭމެން ދަތުރުފަތުރުުކރާ ދުވަުހގައްޔާިއ އަދި ރަށުގައ  

    = އަިދ އެތަކެީތގެ އާދައިެގ ކެެހރިޔާިއ      =ެކެހެިރޔާިއ ފަލަ އަދި އެތަކެތީގ     =  

 އިސްތަށީގަިއ ވެެއވެ. އަދި އެތަކެތީެގ        =  ގެވެިހކަންވާާރއި އަދިވެްސ ޒީނަތަށް ބޭނުންކުާރޭނ

  ތަކެތި.       = .ްމުއްދަތަކަށް / މަުރވަންދެނ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ނޑުތަކުން ެނރުއްވީ  (78) ެއވެ. ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ަކލޭމެންނަްށ  الّلهتعالى އަދި ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ މައިންެގ ބަ

ގަެއވެ. ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ އިވުމާިއ ެފނުމާއި )ކަންފަތާއި ލޮާލއި( އަިދ ހިްތލެއްިވއެވެ. ެއީއ  حالނޭނގޭ 

 ވެިރވޭތޯއެވެ.  شكرކަލޭމެން 

ހިފެހެއްޓި ކިޔަމަންކުެރވިގެންާވ  –ގައި  جوّ –އަދި އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުާވ ހުސްތާނަގއި ނުވަތަ ވައިަގއި  (79)

مشركދޫނިތަކަށް އެމީހުްނ  މެނުީވ އެތަކެިތ  الّلهއެތަކެިތ ނުދެކެނީބާވައެވެ.  ؟ންގެީމހުން ނުަބލަނީބާވަެއވެ يعنى:

ެއވެ.  الّله)ވެއްޓުނަނުދީ( ހިފަހައްަޓވާކަމުގަިއ ނުެވއެވެ. އެބަހީ: އެަތކެތި ެވއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްަޓވަނީ ހަަމ 

ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގަިއ )އެބަހީ: އެދޫނިތަްއ ތިރިޔަްށ ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަަހއްޓަވާ އެސޮރުމެނަށް ފަޭސހަކޮްށ 

 الّلهތައްވާކަންކަަށވަެރވެ.  دليلތެރިކަމާއި އެއްަކއުވަންތަކަމުގެމައްޗަްށ  قدرةއުޅެވޭނެގޮތްލެއްވުުމގައި( އެަކލާނެގ 

 ވާ ބަޔަކަެށވެ.  إيمانތެދުކޮށް 

تعالىއަދި  (81) ކަލޭމެންެގ ގެަތކުގަިއ ވަޒަންެވރިވުްނ )ަހމަޖެހިގެން ތިބެވޭެނގޮތް( ލެްއވިއެވެ. ައިދ  الّله

ސޫފީގެ ހަމުގަިއވެސް އެކަލާނެގ ގެަތއް ލެއްވިެއވެ. އެީއ ފޭިލގެފަދަ ލުއިުލއި އުފުލަްނ ފަޭސަހ  نـََعمކަލޭމެނަށްޓަކަިއ 

ވާއިރު އުުފލާހެދުން ފަޭސހަެވ ލުިއވުމަށްޓަކައެވެ.  نقلއަނެއްތަނަްށ ގޭގެއެވެ. އެއީ ދަުތރުދާއިުރ އަިދ އެއްތަނުްނ 

 ވެތިބޭހިނދުވެސް އޭެގ ފަސޭހަވާނޭގޮތުންެނވެ.  قائمއަދި 

އަދި އެތަކެީތގެ އިސްތައްޓާިއ ފަލަެކހެރިާޔއި އާދައިެގ ހިމަެކހެރީގަިއ ަކލޭމެނަށް ގެވެިހ ކަންާވރާިއ ައިދ  

 ބޭނުންުކރެވޭނެތަކެިތވެއެވެ.  ވަކިމުއްދަތަކަށް ޒީނަތުގެގޮުތގައި

  .ެދަންނައެވެ. އިސްވެދިަޔ ޒަމާނުގައި އެފަދަެކހެރިްނ ބައެްއ ގެެވހި ކަންާވރުހަދާ އުޅުނުކަމުގައި ވިއެވ 

 ކިާޔ ބަަކރީެގ ކެހެިރއެވެ.  َغَنمُގެ ޖަމާއެވެ. އެއީ  لفظމި  ُصوفއަކީ  أْصَواف 

 ގެ ޖަމާެއވެ. އެީއ ޖަމަލުގެ އިސްތަށްޓެެވ. ކެހެރިެއވެ.  لفظމި  َوبـَرُއަކީ  َأْوبَار 

 والّلهأعلمބަކަރީެގ ކެެހިރއެވެ.  َمْعزُގެ ޖަމާއެވެ. އެއީ  لفظިމ  َشْعرއަކީ  َأْشَعار 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ިކަލޭމެނަށް ލެްއވިއެވެ.  الّلهއަދ    = .ްއެަކލާނގެ ހެއްދެވިތަކެީތގެތެރެއިނ 

  =  .ާހިޔ     =  .ެއަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ެލއްވިެއވ         = 

  އަީކ ދިިރއުޅެވޭނެތަންތަނެވެ.( ُكن ތައް ) ُكن ފަރުބަދައިގަިއ        =  އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަްށ

 ފޭރާންލެއްިވއެވެ.      =  ކަލޭމެން ހޫނުން ސަލާމަތްވާނޭ )ކަފަފޭރާން( އަދި ެކހެރިާޔ / ިކއްތާިނ

   =  ) ެނޑުފޭރާްނ އެކަލާނެގ ެލއްވިެއވ އަިދ ފޭރާްނ ލެްއވިއެެވ )ދަގަ       = 

 ހަނގުރާމަިއގައި ކަލޭމެން ަސލާމަތްވުމަށް.    =  .ްއެފަދައިނ         =  އެަކލާނެގ

  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ އެަކލާނެގ ފުރިހަމަުކރައްވަނީ.  نعمة    =  )ްކަލޭމެްނ )އެަކލާނގެއަށ

  ގަިއ.  أّميدކުރުމުގެ  إخالصކިޔަމަންވެ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަން    =   )ެަފހެ އެީމހުން )އީމާންނުވ

 (  !ފުރަގަސްދީފިއްޔާވެްސ )ދަންނަެއވެ      =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންގެމަްއޗަްށ

 ކޮށްދެނިވި.  بيان =   އޮތީ އިްއވައިދިނުމެވެ.    =  ެمشركއެމީހުން ދަނެެއވެ. )އ 

 ންގެމީހުންނަށް އެނެގއެވެ.(   = نعمةގެ  الّله .         =  ެއަްށ  نعمةދެން އެމީހުްނ އ

 ކާފަރުވަނީއެވެ. )އިންާކރުުކރަނިއެވެ.(        =  އަދި އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަީކ

 ކާފަރުންނެވެ.      = ެ(!އަދި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ފޮނުއްވާދުވަްސ )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވ     

       =  ެއަކުންވެސް. أّمةކޮންމ   =  ެއެއްގެ ނަިބއްޔާއެވެ.(  أّمةހެކިވެރިޔަކު. )ެއއީ އ   

  =  ްނުދެވި.  إْذنދެނ    =  .ްކާފަރުީވ މީސްތަކުންނަށ   =  އަިދ

 އެމީހުން ނުވެއެވެ.      =  َވެވޭނޭބަޔަކުކަމުގައި. )ރަނގަޅުވުމަށް އެެދވޭނޭބަޔަކުކަމުަގއި(  ِعَتاب

    =   .ާއަިދ ދެކެފިްއޔ     =  .ްެއ އަނިޔާެވރިންގެމީހުނ   = عذاب  .  
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     = ( ްުލއިނުވެވޭހުްއޓެވެ.  عذابފަހެ އެމީހުންގެ ކިަބއިނ )        = 

 އަދި މުހުލަުތ ދެވޭނޭބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
تعالىއަދި  (81) ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ެއކަލާނެގ ހެއްދެވިތަކެީތަގއި ހިޔާލެްއވިއެވެ. )އެީއ ގަސްގަާހގެހިފަަދ  الّله

 ُكن ެލއްވިެއވެ. ) ُكن ފަރުބަދަފަދަ ދެންވެސް ކޮންމެ އެްއޗެކެވެ.( އަދި ފަރުބަދަތަުކގައި ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެަކލާނގެ 
ެވ.( އަދި ކަލޭމެްނ ހޫނުން ސަލާމަތްވެގަތުމަށްަޓކަިއ އަކީ މީހުންނަްށ ދިިރއުޅެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ތަންތަނެ 

ނޑުެގ ފޭރާންވެްސ  )ކަފަޔާ ެކހެރިާޔ ކިއްތާީނގެ ޭފރާންފަދަ( ޭފރާމާއި އަދި ހަނުގރާމައިެގ ވަގުުތ ބޭނުންކުރާޭނ ދަގަ

ނެގ ތަްއ އެފަދައިްނ އެކަލާ نعمةކަލޭމެނަށްޓަކަިއ އެަކލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ. ކަލޭމެންގެަމއްަޗށް އެަކލާނެގ 

 ތެރިުކރުމަށްޓަކަެއވެ.  إخالصފުރިހަމަކުެރއްވީ ަކލޭމެން ެއކަލާނެގއަށް ކިޔަމަންެވ އެަކލާނެގއަށް އަޅުކަން 

الّله)އަދި އޭ  (82) ( އެމީހުން އީމާންނުވެ ެއކަމަށް ފުރަގަސްދީފިއްޔާވެސް )އެޔަކީ ަކލޭގެފާަންށ !އެވެ رسول

ކޮށްދެއްަވިއ  بيانެހ ހަމަކަށަަވުރން ކަލޭގެފާނަްށ އޮތްކަމަީކ އެމީހުނަްށ ގެއްލުމެްއ އަދި ހުތުެރއް އޮތްކަެމއްނޫނެވެ.( ފަ

 މެވެ. އްވުކަން އިއްވައިދެ  رسول

އަްށ  نعمةރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ. ދެން އެމީހުން އެ  نعمةގެ  الّله -ން  مشركއެބަހީ: އެ  –އެމީހުން  (83)

 ފުރަގަސްދެނީއެވެ. އަިދ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުންނަކީ އިދިކޮޅުަހދާ ކާފަރުންނެވެ. 

 ެوسّلمގެ ުމރާދަކީ  نعمةމިއާޔަތުަގއި މިާވ  !ދަންނައެވ عليه الّله صّلى الّله ކަމެވެ. ނުވަަތ  رسولގެ  رسول

ގައި އެމީހުްނ  حقيقةވެ. މިހުރިހާކަމެއް ތަކެ نعمةއިޝާރަތްުކރައްވާަފއިވާ އެަކލާނގެ ގިަނުގނަ  الّلهމިސޫރަތުގައި 

 ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ. ދެން ެދކޮޅުހަދަނީއެވެ. 

( !އަކުްނވެސް ހެކިެވރިޔަުކ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްވާދުވަސް )ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ أّمةއަދި ކޮންމެ  (84)

ދެްއކުމުެގ އިޒުަނ  ُعْذرއެއްެގވެްސ ނަބިއްޔާެއވެ. ދެްނ އެދުަވހުން ކާފަރުންނަށް  أّمةއެހެކިެވރިއަީކ ކޮންެމ 

ވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ައލުން ދުނިޔެއަށް ައއިސް ެހޮޔ އްވެސް ުނދެ فرصةނުދެއްވޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ރަނގަޅުވުމަށް 

 ވޭނެއެވެ. އްކުރުމުގެ ވަގުުތ ނުދެ عمل

ލުއިުނވެވޭނެެއވެ. އެކަްނ  عذابފެންނަހިނދު އެމީހުްނގެ ކިބައިން  عذابއަދި އަނިޔާެވރިވީ ީމހުންނަށް  (85)

 ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެެއވެ. އަދި ެއއްވެްސ ތަންވަޅެއް ދެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  .ާއަދި ދެކެިފއްޔ    =  ކުރިމީހުން.   شريك   =  إلهއެމީހުންެގ 

 ންތައް(  شريكންތައް. )ބުދުތަކާއި ދެންވެސް        = ެއެވެ ربّއެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ. އޭ އަޅަމެންގ! 

      =  ންތަެކވެ.(  إلهްނތަކެވެ. ) شريكމިތިީބ އަޅަމެންެގ        = 

  ކޮށް އަޅުކަންުކރި. دعاءއެތަކެއްޗަށް އަޅަމެން      =  .ިއިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަަވއ      

   =  ).ެފަެހ އެތަކެިތ އެމީހުންނަްށ ބަސް އެއްލާެނއެވެ. )އެމީހުންނަށް ބުނާނެއެވ      

 = .ެހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންވީ ޮދގުެވރިންކަމުގައެވ         =  ްައްށ  الّلهއަދި އެމީހުނ

 ދަންނަވާނެއެވެ.   = .ްއެދުަވހުނ      =  .ްިކަޔމަންތެރިކަނ     =  އަިދ އެމީހުްނެގ

 ކިބައިން ގެްއލިދާނެއެވެ.          = ( .ިالّلهއެމީހުން ދޮގުުކރިތަކެތ  )ފިޔަަވއި އަޅުކަންުކރިތަކެިތ

    = ެކާފަުރވީ މީސްތަކުން. ދަންނައެވ!          =  ްالّلهއަދި އެމީހުނ 

  ގެމަގު ބަންދުކޮށް.      =  ްހުށީމެވެ. އްވާ އިތުރުުކރަ عذابތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށ   

  = ގެމަްއޗަށް.  عذاب           =  އެމީހުްނ ފާސިދުކުރާކަމުަގއިީވ

 ކަންތަކުގެސަބަބުން.     =  ެ( 5އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވާނޭދުވަސް. )ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވ

        =  އަކަށް.  أّمةކޮންެމ   =  أّمةއެމީހުްނގެ ަމއްޗަްށ ހެކިދޭނޭބޭަކލަކު. )ެއީއ ެއ 

 އާއެވެ.( نبىއެއްގެ      =  ެން. )އެމީހުންގެެތރެއިން(  َنْسلُއެމީހުންގ      =  ައިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުގެންނެވި.       =  މިބައިމީހުންގެމަްއޗަށް )އެބަހީ: ކަޭލގެފާނުންެގ

 ގެމައްޗަށް( ެހކިވެިރއަކުކަމުަގއި. أّمة      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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 ކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ ފޮްތ ބާވަިއލެއްވީމެވެ.       =  އެއްގެގޮތުްނ.  بيانުހރިާހ އެްއޗެއްެގ

 ކޮށްދެްއވުމަށް(  بيان)ހުރިހާެއއްޗެްއ    = ައި ގާއަިދ ތެުދމ        =ިާއއި  رحمةއަދ    

 އަިދ އުފާވެިރކަމެއްގެގޮތުން.   =   =  އަށް ކިޔަމަންތެިރވާ އަޅުންނަށް(  الّلهންނަށް ) مسلم 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 قيامةކުރިތަކެިތ ފެންނަހިނދުްނ  شريكުކރިމީހުންނަްށ އެމީުހން ެއ  شريكއާިއ ެއހެނިހެްނ ތަކެިތ  الّلهއަދި  (86)

އިބަރަސްަކލާނެގ ފިޔަވަިއ އެތަެކއްަޗްށ  5އެވެ  ربّއަށް ދަންނަވާެނއެވެ. "އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهދުވަހުން އެމީހުން 

ންކަމުގަިއ ވެވުުނ  إلهންތައް މިތިބީއެވެ." ދެންފަެހ ެއ  إلهުކރިތަކެތި މިތިބީެއވެ. ެއ  شريكއަޅަމެން އަޅުކަންކޮށް 

." ންތައް އެތަެކއްޗަްށ އަޅުކަންކުިރ މީހުނަްށ ބުނާނެއެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންީވ ދޮގުެވރިންކަމުގަެއވެ شريك

 )އަހުރެމެންނަށް އަޅުކަންކުރާކަްށ ކަލޭމެންނަކަށް އަުހރެމެން ާނންގަމެވެ.( 

ން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންެތރިވެ ޯބލަނބާނެއެވެ. އަިދ  مشركދުވަހުން އެ  قيامة އަދި އެދުވަހުްނ އެބަހީ  (87)

 ބައިްނ ގެްއލިދާނެއެވެ. ންަތއް އެމީހުންެގ ކި إلهއެމީހުން ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުއިުރ އަޅުކަންުކރެވުނު ޮދގު 

ކުރިކަމުގަިއީވ  َفَساد( އެމީހުން !ގެމަގުބަންދުކުރާމީހުްނ )ދަންނައެވެ الّلهކާފަރުވީ މިސްތަކުން އަދި އެމީހުން  (88)

 އިތުރުކުަރއްވާހުށީެމވެ.  عذابގެ ަމއްޗަށް ެއމީހުންނަށް  عذابކަންތަކުގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ 

އަކަށް ހެކިދެއްވުމަށްޓަަކއި ހެކިދެއްވާނޭ ބޭަކލަކު ތިމަންރަްސކަލާނެގ  أّمةއަކުންވެސް އެ  أّمةއަދި ކޮންމެ  (89)

އެއްގެވެސް އެފޮނުއްވޭ ހެކިެވރިޔަީކ  أّمةދުވަހެވެ. އަދި ކޮންމެ  قيامة)އެއީ  !ފޮނުއްވާދުވަސް ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ

ގެ މީހުްނގެމައްޗަްށ ހެކިެދއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ  أّمةާއއެވެ.( އަދި ކަލޭގެފާނުެގ ިމ  نبىެއއްެގ  أّمةއެ 

އެއްގެގޮތުްނ  بيانންނަށް ހުިރހާ ެއއްޗެްއގެ  مسلمތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ގެންަނވާހުށީމެވެ. އަިދ 

ިއ އާ رحمةބާވައިލެްއވީމެވެ. އަިދ ތެދުމަގާއި  قرآنތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުގެ މައްޗަްށ ފޮތް ބާަވއިލެްއވީެމވެ. 

 އަދި އުފާެވރިކަމެއްެގ ގޮތުންނެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  އަމުުރ ކުަރއްވައެވެ. الّلهހަމަކަަށވަރުްނ         = إحسانވެރިވުމަށާިއ  عدل 

 ތެރިވުމަށް.        =  ދިނުމަށާއި.  حقّއަދި ގާތްތިމާގެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ

 )އެތިކޮޅުދިނުމަށާއި(     = .ެއަދި އެަކލާނެގ ނަހީކުރަްއވާ މަނާުކރައްަވއެވ        

    = އާއި އަދި އަނިޔާެވރިކަމާއި ބޮޑާކަން.  ُمْنَكَراةކަންތަކާއި،  َفاِحش   =  

ދެއްވަނީެއވެ.  نصيحةދެއްވާ  وعظއެކަލާނގެ ކަލޭމެންނަށް.       =  ކަލޭމެން ހަނދާންކޮްށ

 ލިބިގަނޭތޯ.  نصيحة     = .ެއަިދ ކަލޭމެްނ ފުއްދައިޭދށެވ!      = ފުޅުوعدގެ  الّله .   

     =  ިކޮށްފިއްޔާ.  عهدކަލޭމެން އެކަލާނގެާއއ           =  އަދި ކަލޭމެން ހުވައިތަްއ

  !ުއވައިނުލާށެވެ. عهد/ އަިދ        .ުނޑައަޅާ ގަދަުކރުމަށްފަހ  ެއ ހުަވއިތައް ކަ      

 =   ްލައިފީމުެއވެ. الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނ    =  ކަލޭމެންގެ މައްޗަްށވާ ޖާމިނުާވ

   ފަރާތެއްކަމުގައި / ހެކިެވރިއަުކކަމުގައި.  =  ްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. الّلهހަމަކަށަވަރުނ   

   = .ްކަލޭމެން ކުާރހާކަމެއ      = .ެއަދި ަކލޭމެން ނުވާށެވ!          

  އެއަންހެންމީާހގެ ކެެހރިތައް ިނއުޅާ އުވަިއލި އަްނހެންމީހާަފދައިން.  =     =  އެކެހެރިަތއް އަނުބާރ

 ހަރުކޮށް ގަދަުކރުމަށްފަހު.   =  .ްނިއުޅާލާ ފިނދާހެދުމަކުނ          =  ކަލޭމެންެގ

 ހުވައިތަްއ ކަލޭމެން ލަނީއެވެ.       =  .ްخيانةކަލޭމެންގެ މެދުގައިާވ މަކަރަކަްށ / އޮޅުވަިއލުމަކަށ 

  އަކަށް.    = .ިެއއްބަޔަކުވާކަމަށްޓަަކއ           =  އަނެއްބަަޔކަށްވުެރ ގިަނވެަފިއ

 ބާރުގަދަކަމުގައި.        =  ްކުރައްވަނީެއވެ. إمتحانކަލޭމެން  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުނ    = 
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 އެކަންތަކުން.  =  ްދެއްވާ ބަޔާންކޮށްދެްއވާހުއްެޓވެ. خبرއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ ކަލޭމެންނަށ 

     = ދުވަހުން.  قيامة           =  ެإختالفއެކަމަކާއިމެދު ަކލޭމެން ދެބަސްވ 

 ވީކަންތައް. 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ަތްއ  حقّތެިރވުމަށާިއ އަިދ ގާތްތިމާގެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގެ  إحسانެވރިވުމަށާިއ  عدلހަމަކަށަވަރުްނ  (91)

أمرދިނުމަށާއި އެތިކޮޅުދިނުމަށް  ންނާިއ ބޮޑާެވ  ُمْنَكَراةކަންތައް ކުރުމާިއ  َفاِحشުކރައްވަެއވެ. އަިދ  الّله

 نصيحةއާއި  وعظކުރައްަވއެވެ. އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް  نهىއަނިޔާވެިރވުމާއި މިކަންކަމުން އެކަލާނގެ މަނާކުރަްއވައި 

 ލިބިގަނޭތޯއެވެ.  نصيحةދެއްވަނީ ަކލޭމެން ހަނދާންކޮށް 

 ެނުުރހޭ ކޮްނެމ  شريعةއަކީ  ُمْنَكَراةކަންތަކަކީ ޒިނޭކުރުންފަދަ ހަޑިހުުތރު ަކންކަމެވެ.  َفاِحش !ދަންނައެވ

 = زُْبَدُةالّتفسيرއަކީ ބޮޑާކަމާިއ ައނިޔާވެރިކަމެވެ. =  بـَْعيُކަމެކެވެ. އެީއ އެންމެހަިއ އުރެދުމެެކވެ. 

 عهدއަދި  !ފުރިހަމަކުރާެށވެ !ފުއްދާށެވެ عهدގެ  الّلهއްކޮށްފިއްޔާ ކަލޭމެން އެ ع هد އަށް للّا އަދި ކަލޭމެން (91)

ނޑައަޅައި ގަދަކޮށްިފއްޔާ ދެން އެ  އެއް އެ އެގްރީމެންެޓއް ކަލޭމެްނ  عهدތަކާއި )އެްގރީމެންޓުތައް( ރަނގަޅަށް ކަ

 الّلهއުވައިނުލާެށވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ޖާމިނުާވ ަފރާތެއް ކަމުގަިއ އަދި ހެކިެވރިއަކުކަުމގައި ކަލޭމެން 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.  الّلهކޮށްފީމުެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންކުރާާހކަމެއް ލައިފީމުއެވެ. ެއކަލާނެގ މެދުވެރި

އަދި ެއއަންހެންމީާހ އޭނާެގ ެކހެރިތަްއ އަނުބރާ ހަރުޮކށް ގަދަުކރުމަށްފަހު ިނއުޅާާލ ކުދިކުދިޮކްށ  (92)
ކޮްށ  َتْصديقގްރީމެންްޓ ކަށަވަުރކޮށް އެ  عهد) !ވިއްސިވިާހލިކޮށްިލ އަްނހެންމީހާފަދައިން ަކލޭމެން ނުވާެށވެ 

( ައިދ !އަދި އެ އެއްބަސްުވން އުވައިލިަބޔަކުކަމުގަިއ ކަލޭމެން ނުވާެށވެަލއި އާއި ހުވާ عهدނިންމުމަށްފަހު އެ 

 عهدގިނަވެ ާބރުގަދަކަމުަގއިީވތީ ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ކުާރ ހުަވޔާއި  عددއެއްބަޔަކަށްުވރެ އަެނއްބައެއްެގ 

ކުރީ ެއގްރީމެންޓްކޮށްފަިއާވ  !އަކަށް ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމަކަށް ހަދަީނއެވެ. )އެހެން ނުހަދާށެވެ خيانةމަކަރަކަށް ނުވަތަ 

 عددެގގޮތުން މަދުބަޔަކުކަުމގައިެވފައި ފަހުްނ ދިމާވާމީހުންެގ ބާުރގަދަވެފަިއ  عددމީހުންނަކީ ދެަރ އަިދ 

( ހަމަކަަށވަރުން އެފަދަ ކަންތައް ެއީއ !އުވައިނުލާށެވެ عهدުހވަޔާ ގިނަކަމުގައިވިަޔސް ކުރީމީހުންނާ ވެަފއިވާ 

تعالىކަށަވަރުަތއް އެގޮތަްށ ލަްއވާފަިއ އެވަނީ(  عهد)އެބަހީ:  ކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ. ައިދ  إمتحانަކލޭމެން  الّله

ވެފައިވާކަންތަްއ އެކަލާނެގ  إختالفދުވަހުން އެކަމަކާއިމެދު ަކލޭމެންގެެމދުގައި ދެބަސްވެ  قيامةހަމަކަށަވަރުންެވސް 

 ކޮށްދެއްވާެނއެވެ. بيانކަލޭމެނަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =   އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ.  الّلهއަިދ     =  .ެއެކަލާނގެ ކަލޭމެން ަލއްވައިީފހެވ 

      =  އަކަށް( أّمةގެމަތީގަިއވާ އެއް  حقّއަކަށް. ) أّمةއެްއ    =  .ުއަދި އެހެނެްއކަމަކ    

      =  .ެއެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވއަޅަކު މަގުުފރައްަދވައެވ          =  އަދި އެކަލާނެގ

 އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ.     =  .އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނާ ުސވާުލވެވޭނެއެެވ

         =  .ުކަލޭމެންކުރާކަމުގައިީވ ަކންތަކާމެދ           =  އަިދ

 !/ ނުހަދާށެވެ !ކަލޭމެންގެ ުހވައިކަށަަވރުތައް ނުހިފާެށވެ      =  / ްކަލޭމެންގެ މެދުގައިވާ މަަކރަކަށ

  ނުވަތަ އޮޅުވާލުާމއި ކެްއސަކަށް.   = .ެފަެހ އޭރުްނ ފައިކަަހއިލަފާނެެއވ         = 

 އެފައިތިލަ ސާބިތުވެުހރުމަށްފަހު.        =  / ިެގ  عذابއަދި ކަލޭމެނަށް ނުބައިކަމުގެ ަރހަ ލިބ

 ރަހަލިބި.      =   .ްކަލޭމެން ފިތުނަވެރިކުރުމުގެ ސަބަބުން / ނުވަތަ ހުއްުޓވުމުގެ ސަބަބުނ   

    = ގެމަގު.  الّله   = .ެއަިދ ކަލޭމެނަްށ ެވއެވ      =  ާعذابބޮޑުވެގެންވ 

  އެއް.     =  ްބަދަލުނުކުރާށެވެުނވިއްކާށެވެ.!އަިދ ކަލޭމެނ /!    = عهدެގ  الّله .   

     =   .ްދާދިކުޑައަގަކަށް / ދެރައެއްޗަކަށ      =  ްحضرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ 

 ގައިވާތަކެތި.       =  .ެއެއެއްޗެތި ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެންވެެއވ        = 

 ކަލޭމެނަށް އެނގޭކަމުަގއިވަންޏާ.          =  .ކަލޭމެންގެ އަތުަގއިވާތަކެތި މަދުެވއެވެ. / ހުްސވެއެެވ

         =  ި( ބާީކވެ ދެމިހުެރއެވެ.نعمةގައިވާތަކެިތ )ދަރުމަޔާ  حضرةގެ  الّلهއަދ      

       .ެއަިދ ކެތްތެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހެޔޮޖަޒާދެއްވާހުށީމެވ 

    =  .ުއެމީހުންގެ ދަރުމަާޔ ސަވާބ              =  )ިއެމީހުން )ދުނިޔޭގައ

  ކުރާކަމުގައިވީ ަވރަށްވުެރ މާރަނގަޅަށް. عمل      = ކޮށްފިމީހާ. صالحعمل       

  =  .ްފިރިހެނުންގެ ތެރެއިްނވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސ      =  އަދި އެމީހަުކ

 . حالއަކުކަމުގައިާވ  مؤمن      =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހަކަްށ
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 ދިރުވައިދެްއވާހުށީމެވެ.      =  ުއެއް.  حياةރަނގަޅ          =  އަދި ހަމަކަށަަވުރްނ

 ދެއްވާހުީށމެވެ.  جزاءތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް އެމީހުްނގެ             = 

 ކުރާކަމުގަިއވާ ަވރަށްުވރެ މާރަނގަޅަށް. عملއެމީހުން 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަކަްށ އެަކލާނެގ  أّمةގެމަތީގައިވާ( ެއއް  حقّއެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ ަކލޭމެން އެންމެންނަކީ ) الّلهتعالىއަދި  (93)

ކަލޭމެން ލައްަވއިފީހެވެ. އަދި ެއހެންނަމަވެސް އެަކލާނގެ ެއދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު އެކަލާނގެ މަގުފުަރއްދަވައެެވ. 
އަދި އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ތެދުމަގުދައްކަވައެވެ. )އެއީ އެކަލާނގެ  އަަޒީލ 

އެވެ.( އަދި ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން )ދުނިޔޭގައި( ކުރާކަުމގައިީވ  حكمةއާއި  عدلތުމުގައިވާ ދެނެވޮޑިގަ
 ދުވަހުން( ުސވާުލވެވޭނެއެވެ.  قيامةކަންތަކާއިމެދު ކަލޭމެާނ )

އަކަށް ަކލޭމެްނ  خيانةއަދި ކަލޭމެންގެމެދުގަިއ ކުެރވޭ ހުަވއިކަށަަވރު އެއީ ކަލޭެމންގެމެދުގައި މަކަާރއި  (94)
ނުހަދާށެވެ. އެހެން ހަަދއިފިނަމަ ކަލޭމެންގެ ަފއިތިލަ )ސަލާމަތުގެ މައިދާނުގައި( ސާބިތުވެ ހުރުމަށްފަުހ 

ގެމަގު ބަންދުކޮށް ފިތުަނވެރިުކރުމުގެ ސަބަބުްނ  الّلهހަލާކުގެެތރެއަށް ކަހާަލއިގެން ހިނގައިދާނެެއވެ. ދެން ކަލޭމެްނ 
 އެވެ.  عذابދުވަުހން ކަލޭމެނަށް ހުންނަހުށީ ބޮޑުވެގެްނވާ  قيامةއަދި  ގެރަަހ ކަލޭމެނަްށ ލިބިދާނެއެވެ. عذابނުބައި 

 الّله)އެބަހީ:  !ނުހަދާށެވެ ިވއްކައި  ަކލޭމެން ަބދަލުކޮށް عهدގެ  الّلهއަދި ދާދިކުޑަ ނިކަމެތިެއއްޗަކަްށ  (95)

ެގ ދާދިކުޑަކުަޑ ފައިދާއަކަްށ  حياةގަންީދ ކުިރ ހުވައެްއ ދުނިޭޔގެ  الّلهމެދުވެރިކޮްށ ނިންމާފައިވާކަމެްއ ނުވަަތ 
( )ެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ދުނިޔޭގައި ކަލޭމެންގެ އަތްމަތީގަިއވާ ތަކެތި ދާދިއަަވހަށް ހުސްެވ !ކަލޭމެން އުވައިުނލާށެވެ

އާއި ދަރުމަ( ކަލޭމެނަށް އެނގޭނަަމ  ثوابގަިއާވތަކެތި ) حضرةގެ  الّلهނެތިހިނގައިދާނެއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ 
 ންެވއެވެ. މާހެޔޮވެގެ

ގަިއވާތަކެިތ ހުސްނުެވ ދެމިުހރެއެެވ.  حضرةެގ  الّلهކަލޭމެންެގ އަތުގަިއވާތަކެިތ ހުްސވެނެތިވެދެއެވެ. އަިދ  (96)
އަށްވުރެ ާމރަނގަޅު މާހެޮޔ ދަރުަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عملއަދި ކެތްތެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ އެމީހުން އެކުިރ 

 ހަމަކަށަވަރުންެވސް ދެއްާވހުށީމެވެ. 

عمل حالއެމީހަުކ އީމާންވެގެންާވ އަިދ އަްނހެނަުކ ނަމަވެްސ  ފިރިހެނަކުނަމަވެސް  (97) ކޮށްފިީމާހ  صالح
ެއއް ދެއްާވހުށީމެވެ.  حياة( ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހަކަށް ރަނގަޅުވެގެން ވާ !)ދަންނައެވެ

ދެއްވުމެވެ. ނުވަތަ ސުވަރުގޭގެ ދިރިއުުޅްނ  توفيقރަނގަޅު ރިޒުގުދެއްވުމާއި ިކޔަމަންތެރިކަމުގެމަަގށް  حالل)އެއީ 
އެމީހުނަށް  ثوابއަށްވުރެ މާރަނގަޅު ދަރުމަޔާ  عملދެއްވުމެވެ.( އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ދުނިޔޭަގއި ކުރި 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވާހުށީެމވެ. 

 ުعمل صاحل ުކރެވެން އޮތްގޮތާިއ އަްނހެނުންނަށް عمل صالحންހުއްެޓވެ. ފިިރހެނުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކުރެއްވ 
އެވެ. ދެބައިމީހުްނެގ  عمل صاحلކުރެވެން އޮްތގޮތާއި ތަފާތުވާނެެއވެ. ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް އެަބއެއްގެ ނިސްބަތުަގއި 

 ޢަމަލީމައިދާން ތަފާތެވެ.  މިކަމަށްވިސްެނވުންހުއްެޓވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ުކިޔަާވ ިވދާޅުވަންޏާ.   قرآنފަެހ ަކލޭގެފާނ     =  ުالّلهފަެހ ކަޭލގެފާނ 

  !އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ حمايةްނ ަރއްކާތެރިކަާމއި  حضرةގެ          =  شيطان رَِجْيم 

 ން ބޭރުކުރެިވގެންވާ ެއއްޗެެކވެ.(  رحمةއަކީ  رَِجْيمގެ ފަރާތުން. )        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެސޮރަްށ އެްއވެްސ ބާރެއްުނވެއެވެ.       = ީވ މީސްތަކުންެގ މަްއޗަށް. إيمان     

   =  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ   އަްށ. ربّއަިދ ކަ     =  ްކުރާ. وكيلއެމީހުނ  

     = .ީހަމަކަށަަވރުން އޭނާެގ ބާުރ ވާކަންަކށަވަރ         =  އޭނާައީކ

  އެމީހުންގެ ެވރިއަުކކަމުގައި ަބލާމީހުންގެމަްއޗަށެވެ.          =  އަދި އެމީހުްނ

 ކުރާމީހުްނގެމައްޗަށެވެ.  شريكއެކަލާނގެާއިއ އެހެިނހެން ަފރާތްފަރާްތ         =  އަިދ

 އެއް ބަަދލުކުަރއްވަންޏާއި.  آيةތިމަންރަސްކަލާނެގ      =  :ީآيةއާޔަތެއްގެ ތަުނގައި )އެބަހ 

  ެއއް ގެންނަވަންޏާ(  آيةއެއްެގ ބަދަލުަގިއ   =  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.  الّلهއަިދ      = 

 ( حكمއެކަލާނގެ ބާަވއިލަްއވާނޭ އެއްެޗއް )   = ( ްބުނެއެވެ.  يعنى:مشركއެމީހުނ )ްނ      

 ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނަކީ ދޮގުެވރިއެެކވެ. =     =  .ްއަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުނ

      =  .ެއެމީހުންނަކަްށ ނޭނގެެއވ    =  ޭ( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ!  

  =  ެބާވަިއލެއްވީ.  قرآنއެބާވަިއލެއްީވ އެބަހީ: އ      = جبريلعليهއެވެ. ) روحވެގެންވާ  طاهر

 ެއވެ.(  الّسالم      =  ެގޮތުގައި.  حقّން  حضرةގެ  ربّކަޭލގެފާނުންގ    

   =  ެކަން( ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަަކއެވެ.  إيمانއީމާންީވ މީސްތަކުން )އެީމހުންގ      = 

 އަދި ތެދުމަގާއި އުފާވެިރކަމެއްގެގޮތުންެނވެ.     =  .ްންނަށް. مسلمކިޔަމަންތެރިންނަށ  
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އާެގ  شيطانން ބޭރުވެވިގެންވާ ނުބައި  رحمةކިޔަވާ ވިދާޅުވަންޏާ  قرآن( ކަލޭގެފާނު !އެވެ الّله رسول)އޭ   (98)

 َأُعوذُއެބަހީ:  !ން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ حضرةގެ  الّلهނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް 

  !ވިދާޅުވާށެވެ

އާ އަކަްށ  شيطانކުރާމީހުންގެމައްޗަށް ެއ  وكيلއަށް  ربّވެގެން އަދި އެީމހުންގެ  إيمانހަމަކަށަވަރުން  (99)

 އެއްވެސް ާބރެއްނުެވއެވެ. 

އޭނާއަށް ާބރުލިބިގެްނވާކަންކަށަަވރީ އޭނާއަީކ އެމީހުންެގ ވެރިޔާކަމުަގއި ަބލާމީހުންގެމަްއޗަށެވެ. އަިދ  (111)

 ކުރާމީހުްނގެމައްޗަށެވެ.  شريكއެމީހުން އެަކލާނގެާއއި ެއހެނިހެން ަފރާތްތަކާ 

ނުވަަތ  –އެއް  آيةހެން އެއް އޮތްތަނަށް އެ آيةގެ އާޔަތެއްގެ ބަަދލުގައި  قرآنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  (111)

އެއް ނުވަަތ  حكمބާވައިލައްވާނެ  الّلهއެއް ބަދަލުކުރަްނޏާވެސް )އެހެނީ  حكمއެއްގެ ބަދަުލގައި ެއހެން  حكمކުރީއޮތް 

مشركއެވެ.( ޭއރުންވެްސ އެމީހުށް  الّلهއެއް ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީ ހަަމ  آية ން ބުނާނީ ަކލޭގެފާނަީކ  يعنى:

 ހަމަދޮގުވެިރއެކެވެ. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ. އެހެންނަކުންނޫނެވެ. ެއމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކަށް ނޭނެގއެވެ. 

 حقّްނ  حضرةެގ  َرب ބާަވިއލެއްީވ ަކލޭގެފާނުންެގ  قرآنެއ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسولالّله)އޭ  (112)

الّسالمވާ ވެގެން  طاهرގޮތުގަިއ  جبريلعليه ެވގެންާވ މީހުްނ ސާބިތުކުެރއްވުމަށްޓަކަެއވެ.  إيمانެއވެ. ެއއީ  روحيعنى:

ކަން ގަދަެވ ަހރުދަނާވާނެއެވެ.( އަިދ އެީއ  إيمانވުމުްނ އެމީުހންގެ  إيمانއަށް އެީމހުން  نَاِسُخَمْنُسوخُެގ  قرآن)އެ 

 ޯބލަނބާމީހުންނަށްވާ ތެދުމަާގއި އުފާެވރިކަމެކެވެ.ފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ  أمرގެ  الّله
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ެއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވ      =  

 ން( ބުނެެއވެ.  مشركެއ  يعنى:ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުން )       =  محّمدއެަކލޭގެފާނަްށ  يعنى:

 ުއގަންނައިދެނީ އާދަމުގެަދރިއެކެވެ.  قرآنގެފާނަށް އެ            =   އެމީހުްނ

 ނޫން ބަެހކެވެ.( عربބަހެކެވެ. ) َعَجِمىއެފަރާތަކަށް އެލެނޭބ ބަހަީކ    =  قرآنއެބަހީ: ެއކަލޭގެފާނަްށ 

 މީހެކެވެ.ންގެ  َعَجِمىއުގަންނައިދޭމީހާއަީކ   =  ީމިއީ.  قرآنއެބަހީ:  –އަދި މިއ       

  =  ބަެހވެ.  عربބަޔާންވެގެންާވ       =  إيمانހަމަކަަށވަރުްނ 

 ނުވާމީސްތަކުން.     = ތަކަށް.  آيةެގ  الّله     = އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ނުދައްަކވައެވެ.  الّله

 އެމީހުނަށް ތެދުމަގު ނުދަްއކަވާނެތެވެ.( الّله)ނުވަތަ       =  އަދި އެމީހުންނަށްުހީރ

  އެވެ. عذابވޭންދެނިވި       =  .ީދޮގުހަދާކަން ކަށަަވރ      = 

އީމާންނުވާ މީސްތަކުންނެވެ.     =  ެގ ާއޔަތްތަކަށް. الّله       =  ނޑައެޅިގެްނ އަިދ ކަ

 އެމީހުން އެއީ.      =  .ެދޮގުވެރިންނެވ        =އަށް ކާަފރުވެއްޖެމީހާ. الّله 

        =  .ުއޭާނެގ އީމާންކަމަށްފަހ      =.ީމަޖުބޫުރކުރެވުުނ މީހާމެުނވ     

     =   ާحالއަދި އޭނާގެ ހިްތ އީމާންކަމަށް ަރނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެންވ .     =  ައިދ

  އެހެންނަމަވެސް.        =  .ާއެމީހާގެ ހިތް ކާަފރުކަމަށް ހުޅުވި ތަނަވަސްެވއްޖެމީހ

 ( !)ދަންނައެވެ      =  .ެފަހެ އެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް ުހރީ ކޯފާއެވ    = ެގ  الّله
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 ން.  حضرة        =  އެވެ.  عذابއަދި އެީމުހންނަށް ހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ   =  

 އެއީ: އެބަހީ އީމާންކަމަށްފަހު އެމީހުން ެއކާފަރުވީ.    ްހަމަކަށަވަރުން އެމީހުނ         

  =  އަްށ ލޯބިުކރީއެވެ.  حياةދުނިޔޭެގ       = ގެމައްޗަށް.  آخرة       

 ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ.  تعالى الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  =     =   .ްކާފަރުވެއްޖެބަޔަކަށ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ވެ. )އެމީހުްނ މެދެެނވޮޑިގެންވަންގެމީހުން ބުނާކަން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  مشركއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެ  (113)

محّمدބުނެއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނަށް  ގެ ދަރިެއކެވެ.  آدمއުގަންނަަވއިދެއްވަނީ  قرآنގެފާަނށް އެ  يعنى:

އެ އުގަންނައިޭދ މީަހީކ  قرآنބަހެކެވެ. އެަބހީ: އެަކލޭގެފާނަށް އެ  َعَجِمىއެމީހުން އެފަރާތަކަްށ އެލެނބޭ ަބހަކީ 

 يَِعيشިކާޔ މީހެކެވެ. ނުވަަތ  خبرންެގ  ُرومىކިޔާމީހެެކެވ. ނުވަަތ  بـَْلَعامނޫން މީެހކެވެ. )އެމީހަީކ  عربއެކެވެ.  َعَجِمى

 عربއަކީ ބަޔާންެވގެން  قرآن= އަދި މި  تفسيرالطبرىނޫން މީހުންނެވެ.( =  عربކިޔާ މީހެކެވެ. މިއީ ހައްތާވެްސ 

 ކައަކީެވސް ތާކުންތާކުެޖހޭ ވާަހކައެއްނޫނެވެ.( ބަހުންވާ ފޮތެކެވެ. )އެހެންީވއިރު އެވާހަ 

ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ. ނުވަަތ އެކަލާނެގ  الّلهގެ އާޔަތްތަކަްށ އީމާންނުާވ މީހާއަްށ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  (114)

 ެއވެ.  عذابގައި( ުހީރ ވޭންދެނިވި  آخرةތެދުމަގު ނުދައްކަވާނެެއވެ. އަދި އެމީހުންނަށް )

ގެ ާއޔަތްތަކަށް ީއމާންނުވާ މީހުންނެވެ. އަިދ އެމީހުން ެއީއ  الّلهދޮގުއުފައްދައި ޮދގުހަދާކަންކަށަަވރީ  (115)

ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންނެވެ.   ކަ

ކުރެވިގެްނ  مجبور حالއެމީހަކު އީމާންވުމަށްފަހު އަދި އެީމހާގެ ހިތް އީމާންކަމަށް ހަަމޖެހި މައިތިިރވެގެންާވ  (116)

( ފަެހ އެމީހާ ބުނާބަހަކުން އަދި ކަމަކުން އެީމހާގެ މަްއޗަްށ !ރުވާފަދަކަމެއް ުކރެިވއްޖެމީހާ )ދަންނައެވެއަށް ކާފަ الّله

ފާފައެއްނެތެވެ. އަދި އެހެންނަމަވެްސ އެމީެހއްގެ ހިތް ކާފަރުަކމަށް ތަނަވަސްެވ ގަސްދުަގއި ކުުފރުެގ ބަސްބުނުމުްނ 
ދުވަހުން(  آخرةގެ ކޯާފ ެވއެވެ. އަދި އެމީހުންނަްށ ) الّلهެގ މައްޗަްށ ނުވަތަ ކާަފރުވާފަަދ ކަންތަްއ ކުރުމުްނ އެީމހުން

 ެއވެ. عذبހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ 

އަށް ލޯބިުކރުމުެގ  حياةގެ މައްޗަށް ދުިނޔޭގެ  آخرةވީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ  حقّއެމީހުންނަށް  عذابއެ  (117)

 ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ. تعالى الّلهސަބަބުންނެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ 
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ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    = .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއ  ކަ         =  އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެމަތީގަިއ

 ސިއްކަޖެއްސެވި މީހުންނެވެ. الّله       =  އަދި އެމީހުން ގެ ިއވުންތަކުގައްާޔއި އަދި އެމީހުްނ

  ގެ ލޯތަކުގެމަީތގައިވެސް.     =  .ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ  އަދި ކަ    = 

  (ކަމެްއނޫނެވެ. عجائب) ކަމެކެވެ. َحق   =    ންނެވެ. غافل     =  ހަަމކަށަވަރުްނ

  ގައި އެީމހުން.  آخرة     = .ެގެއްިލ ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންނަކީ ހަމަ އެީމހުންނެވ    

   =  ޭربّ( ދެން ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުެގ !އެވެ رسولالّله)އ      = هجرة 

 ކުރިމީހުންނަށް.           =  ްވެވުމަށްފަހު.  إمتحانވެރިެވވުމަށްފަހު /  فتنةއެމީހުންނަށ   

       =  ްކޮށް އަދި ކެތްކުރި.  جهادދެން އެމީހުނ          =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އޭގެފަުހގައި.  ربّކަލޭގެފާނުންެގ      =  ާނޑައެޅިގެން އެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ  رحمةކަ

  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.          =  ެއެއް އަންނަދުަވހު.  نفسއަދި ކޮންމ 

       =  ެ(حالުކާރ  جدلއެްއގެ ަފރާތުން  نفس)އެ  حالުކރާ  جدلގެ ކިަބއިން  نفسއ  

         =  އަކަްށ ފުރިަހމަވެވޭ.  نفسއަދި ކޮންެމ     =  އެއް ކޮށްފައިާވ  نفسެއ

   ކަންތަކުގެ. )ހެވާއި ނުަބއިގެގޮތުން(     = .ެއަދި އެމީހުނަށް އަނިޔާ ނުވެވޭނެއެވ  

       =  ެގ މިސާެލވެ.(  مّكةރަެށއްެގ މިސާުލޖެއްސެވިއެވެ. )އެީއ  الّلهتعالىއަިދ    

      = .ެެއރަށް އަމާން އަދި ހަމަޖެހޭތަެނއްކަމުަގއިވިއެވ          =  އެތާނގެ ރިޒުުގ

  ފަސޭހަކަމާއި ތަނަވަސްކަމާ ެއކު އެތަނަށް އާދެެއވެ.    =  .ްހުރިހާތާކުނ    =  ްދެނ

                                 

                              

                              

                                 

   



                      
 

9 0 4   

މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 ވެރިން ކާަފރުެވއްޖެ(  أهلއެރަށް ކާފަުރވެއްޖެ. )އެބަހީ: އެރަށުގެ     =  ތަކަށް.  نعمةގެ  الّله 

     =  ްއެރަށަްށ ރަހަދައްަކވައިފި.  الّلهދެނ       =  ނޑުހަިއހޫނުކަމުެގ ލިބާުހެގ ބަ

ނޑޫހައިހޫނުކަން ޖައްސަވަެއވެ.(   )ބަ    = .ިއަދި ބިރުވެރިކަާމއ             

   އެމީހުންުކރާކަމުގަިއ ވާކަންތަުކގެ ސަބަބުން.  =

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި އަދި އެީމހުންގެ ިއވުންތަކުގައްާޔއި އަިދ ލޯތަުކގަިއ  تعالى الّلهއެމީހުންނަކީ  (118)

ނޑައެޅިގެން   ންނަކީ އެމީހުންނެވެ.  غافلސިއްކަޖައްސަވާފަިއވާ މީހުންނެވެ. އަދި ކަ

ހަމަކަށަަވރުން ގެްއލި ހަާލކުވެގެްނާވ ގައި  آخرةއެމީހުންނަކީ   ކަމެކެވެ. َحق   އެއްނޫނެވެ. عجائب (119)

 މީހުންނެވެ.

 جهادކޮްށ ދެން  هجرةގެަމގުގައި(  الّلهތަްއ ޖެހުމަްށފަހު ) إمتحانދެންފަހެ އެބައިީމހުންނަށް އުނދަގޫަތކާިއ  (111)

އެއީ އެކަންކަމަށްފަހު ގިނަގިނައިްނ  ربّ( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުެގ !ކޮށް އަދި ކެތްެތރިވީމީހުްނ )ދަންނައެވެ

 ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ.  رحمةއެމީހުންނަށް ފާފަފުއްސަާވ 

 نفسކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ އަިދ ކޮންމެ  حّجةقائمކޮށް  جدلއެއްެގ ފަރާތުްނ  نفسއެއް ެއ  نفسކޮންމެ  (111)

( !ދެއްވޭ ދުވަސް )ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާެށވެ جزاءތަކަށް ފުިރހަމަ  عملއެއް )ދުނިޔޭގައި ކޮށްފައިވާ(  نفسއަކަށް އެ 

 ދުވަހެވެ.  قيامةއެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް އަނިޔާއެްއ ނުލިބޭނެެއވެ. ެއއީ 

تفسيرރަށެއްެގ މިާސލުޖެއްސެިވއެވެ. އެރަށްީވ އަމާްނ އަިދ ހިްތހަމަޖެޭހ ރަށެއްކަުމގައެވެ. ) الّلهتعالىއަދި  (112)
 أهلކަމުގައެވެ.( އަދި ހުިރހާ ފަރާތްތަަކކުން ެއރަށުގެ  مّكةވެރިންގެ ގިނަބޭަކލުން ވިދާޅުވަީނ އެީއ  أهلގެ  معل

އަްށ  نعمةގެ  الّلهވެރިން  أهلވެރިންނަށް ތަނަވަސްކަާމއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ރިޒުގު އާެދެއވެ. ދެން އެރަށުެގ 

ނޑުހަިއހޫނުކަމާއި ިބރުވެރިކަުމގެ ލިބާކާފަރުވިއެވެ. ދެންފަެހ އޭގެސަބަބުން  تعالىްސ އެމީގަިއގާބަ ެލއްވިެއވެ.  الّله

 އެއީ އެމީހުްނކުާރ ކަމުގަިއވީކަންތަކުންނެވެ. 

 ެނޑުހައިހޫނުކަމަީކ  !ދަންނައެވ وسّلمއެމީހުންނަށްޖެހުުނ ބަ عليه الّله صّلى الّله ފުޅަްށ  دعاءގެ  رسول

ނޑުހައިހޫނުކަން ގަަދވެގެންގޮްސ ވާނުާވ ނޭނޭގ ހިސާަބްށ  ނޑުހަިއހޫނުކަމެވެ. ބުނެވެީނ ބަ އެމީހުންނަށް ޖެހުނު ބަ
ކުރެްއވުމެވެ.  أسيرއެމީހުން  رسولالّلهصّلىالّلهعليهوسّلمމީސްތަކުން ދިޔަކަމަށެވެ. އެމީހުނަށްޖެހުނު ިބރުވެިރކަމަކީ 

 ސޫރަތުގަިއ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ވެއެވެ. انُدخَއެާވހަކަ  – والّلهأعلم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  .ެއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ާގތަށް ވަޑައިގެންނެވިެއވ      = 

 ބޭކަލަކު.  رسولއެމީހުންގެތެރެއިްނ     =   އާ ޮދގުކޮށްފިއެވެ.  رسولފަެހ އެމީހުން ެއ     

  =  ްޖެހިއްޖެއެވެ.  عذابފަހެ އެމީހުންނަށ        =  އެމީހުން އަނިޔާެވރިވެގެންާވ

  . حال  = ެފަހެ ަކލޭމެން ކާށެވ!        = ކަލޭމެންނަްށ ދެއްިވ ރިޒުުގގެތެރެއިްނ.  الّله

     = ރަނގަޅުތަކެތީން.  حالل      =  ްشكرއަށް  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ 

   !ކުރާށެވެ    =  .ާކަލޭމެންވަންޏ         =  ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަްށ ކަ

 އަޅުކަންކުރާކަމުގައި.       =  ްކުެރއްވިކަން ކަށަވަރީ.  حرامެއކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ މައްޗަށ 

    = .ެމުޅަތަކެްއޗާިއ ލެެޔވ        =  އަދި ޫއރުމަހާިއ           = 

  ނޫން ފަރާަތކަށް ެއއެއްޗެްއ ކަިތލެވިފައިާވ ތަކެްއޗަާކއި.  الّلهއަދި     =  ެވެއްޖެމީހާ /  مجبورފަހ

 ގޮތްހުސްވެއްޖެމީހާ.         = ގެ މާނަައީކ  لفظތެރިކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަެމއްނެތި. )މިދެ  بغاوة

އެއްޗެތިކަމުގައި ދެކި ތަނަވަްސކޮށް ގިނައިްނ  حاللބޭނުންވާވަރަށްުވރެ ގިނައިންބޭނުން ނުުކރުމާއި 

 އީ. تعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  =   ބޭނުންނުކުރުން.(      =  ގިނަގިނައިްނ

  ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ. رحمةފާފަފުއްސަވާ    =  .ެއަދި ަކލޭމެން ނުބުނާށެވ   

       =  .ްކަލޭމެންގެ ދޫތަްއ ސިފަކުާރ ކަންކަަމށ   =  .ުޮދގ      =  މީިތ

 އެވެ.(  حاللއޭ. )ނުވަތަ މިކަްނ  حالل    =  ިއެވެ.(  حرامއޭ. )ނުވަަތ މިކަން  حرامއަިދ މީތ 

        =  ްގެ މަްއޗަށް އުފެއްދުަމށް.  الّلهކަލޭމެނ     .ުދޮގ       =

.އުަފއްދައިގަންނަމީހުންހަމަކަށަވަރުން      = ގެ މައްޗަށް ދޮގު  تعالى الّله       = 
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 އެމީހުން ކާމިޔާބުނުވާެނއެވެ.      =  އެީއ ދާދިކުަޑ އަރާމުކޮޅެކެވެ. )އެބަހީ: ދުނިޔޭގަިއ އެމީހުްނ އެތިޭބ

 ވަގުތުކޮޅުދާދިކުޑައެވެ.(        = ( ްހުރީ ވޭންދެިނިވ  قيامةއަދި އެމީހުންނަށ )ްދުވަހުނ

 އެވެ.  عذاب

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

رسولބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ. )އެީއ  رسولއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެީމހުންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ  (113)
 وسّلمالّله عليه الّله ެއވެ.( ފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެާފނު ދޮގުކޮށްފިެއވެ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުްނ އެީމހުްނ  صّلى

ނޑުހައިހޫުނކަމާއި ބިުރވެރިކަާމއި  عذابއެމީހުންނަށް  حالއަނިޔާވެިރވެގެންވާ   بدرއައިސްޖެހުނީެއވެ. )އެއީ ބަ

 ހަނގުރާމަިއގައި ަމރުވެދިއުމެވެ.(

އަިދ  !ގޮތުގައި ކަިއހަދާށެވެ حاللގެ ރިޒުުގ ަރނގަޅު  الّله( ފަހެ ަކލޭމެން !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  (114)

ަތކަށް(  نعمةެގ  الّلهތަކަްށ ) نعمةކަލޭމެންނީ އެކަލާނެގއަްށ އަޅުކަންކުާރ ބަަޔކުކަމުގަިއވަންާޏ ކަލޭމެން އެކަލާނެގ 

  !ކުރާށެވެ شكر

ކުރެްއވިކަންކަށަަވރީ މުޅަަތކެއްޗާއި ލެޔާއި އޫރުމަާހއި އަދި އެއެްއޗެްއ  حرامއެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  (115)

ގެ ނަންފުޅުގެ މަތީގައި ނޫންގޮތަކަށް ކަތިެލވުނު ޮކންމެއެއްޗެކެވެ. ފަހެ ކާެނއެއްޗެއް ނެތި ގޮތްހުސްެވ  الّله

އެީމާހ  ކުރުމާއިއެކު قبولއި ތަކެތިކަމުގަ حرامގައި  أصلކަންބޮޑުވެއްޖެމީހާ ހަމަކިިރޔާ ފުދޭވަރަށް އަދި އެއީ 

އެއިްނ އެތިކޮޅެްއ ޭބނުންކުރުމަކުން )އެީމހެއްގެމަްއޗަށް ފާފަެއއްނެތެވެ.(  އަނިޔާވެރިައކުކަމުގަިއ ނުވާާޙލު 

 ެލއްވުން ބޮޑުކަލާނގެއެވެ.  رحمةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

ގެމައްޗަށް ދޮގުތައްހަަދއިގަތުމަށްޓަަކއި ކަލޭމެންގެ ދޫތައް އެސިަފކުރާ ދޮގުތަކުްނ  الّله( !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (116)

ގެމައްޗަްށ ދޮުގހަދާމީހުްނ  الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  !އޭ" ިމހެން ކަލޭމެްނ ުނބުނާށެވެ حرامމީިތ  ، އަދި ، އޭ حالل"މީތި 

 ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން ކަށަވަެރވެ. 

ދުވަހުން(  آخرةގައި އެތިބޭ ވަގުުތކޮޅު އެއީ( ދާދިުކޑަކުޑަ އަރާމުކޮޅެކެވެ. އަދި ) حياةއެމީހުންގެ )ދުނިޔޭގެ  (117)

 އެވެ. عذابއެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ންކަމުގައިީވ މީހުްނގެމައްޗަށް.  يهودىއަިދ     =  ެحرامތިމަންރަސްަކލާނގ 

 ކުރެއްވީމެވެ.         =  .ިކަޭލގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކިަޔއިދެއްވިތަކެތ       = 

 ސޫރަުތގައި(  أنعامމީގެކުރިން. )      =  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިާޔވެރިެވވޮިޑ

 ނުގަންނަވަމެވެ.        =  .ީއަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުންވ       =   އެީމހުންެގ

  ތަކަށް އަނިޔާެވރިވާކަުމގައެވެ. نفس     =   ربّދެން ކަލޭގެފާނުންެގ  .    

  = .ްނުަބިއ ކަންތައްުކރާމީހުންނަށ     =  .ްޭނނގިގެނ        ވެއްޖެ.  توبةދެން އެމީހުްނ

        =  .ިއޭގެފަހުގައ     =  ްކޮށް.  إصالحއަދި އެމީހުނ         

 އެއީ.   ربّހަމަކަށަަވރުން ޭއގެފަހުަގއި ަކލޭގެފާނުންެގ  =       =  ނޑައެޅިގެން ގިނަގިަނއިްނ ކަ

  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ.  رحمةފާފަފުއްސަވާ     =  ް(عليهالّسالم) إبراهيمހަމަކަށަވަރުނ  

         = އެކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ.  އެއްކަމުގައި  أّمةއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެގެްނާވ  الّله 

    = އަށް ސީދާވެގެންވާ.  توحيدންދުރުވެ  شرك     =  ުވެވަޑައި ނުގަންނަވައެެވ.އަދި އެކަލޭގެފާނ 

      = ންގެ ތެރެއިން.  مشرك       =  ިشكرތަކަށް  نعمةއެކަލާނގެ ދެއްވ 

 . ކޮޅު حال ކުރައްވާ    =  ުުކރެއްވިެއވެ.  إختيارކުރައްވަިއ  خاصّއެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނ       

       =  .ެއަދި ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ތެދުމަގުެދއްކެވިެއވ 

   =  .ެއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ދެއްވީެމވ          =  ދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަމެްއ

 )ރަނގަޅުކަމެއް.(        =  ްެވވަޑައިގަންނަވާނީ ދުވަހުްނ އެކަޭލގެފާނުވަ آخرةއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 
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      =  ްނޑައެޅިގެނ  ންގެ ތެރެއިންނެވެ. صالحކަ         =   ޭالّله)އ  رسول

  ކުރެއްވީމެވެ.  وحى( ދެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް !އެވެ  =  ްتبعކަލޭގެފާނުނ 

  ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް.   = އާއި.  مّلةގެފާނުންގެ  إبراهيم     = އަްށ  توحيدން ފޭވެ  شرك

 .  حالސީދާވެގެންާވ      =  ިވެަވޑައި ނުގަންނަަވއެވެ.އެކަޭލގެފާނު އަދ.       = 

 ންގެތެރެއިން. مشرك

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ީވ  يهودىކުރެްއވި ތަކެތި  بيانއަދި މީގެކުރީން ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަްނގަވާ  (118)

َعامކުރެްއވީމެވެ. )ެއއީ  حرامމީސްތަކުންގެމައްޗަށް  ސޫރަތުގަިއ ބަޔާންކުަރއްވާފަިއވާ ފަދައިންނެވެ.( ައިދ  َأنـْ

ތަކަށް  نفسތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑި ނުގަންަނަވމެވެ. އަދި އެކަމަކު އެމީހުން އެމީހުްނގެ 

 އަނިޔާވެިރވާކަމުގަިއވިއެވެ. 

( ނޭނގިގެން ނުަބއިަކންތައްތައް ކުރިީމހުން އެމީހުންނަށް އެކަްނ !ންނައެވެ)ދަ ربّދެން ކަލޭގެފާނުންގެ  (119)

 ربّކޮށްފިއްޔާ ޭއގެފަހުގަިއ ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުެގ  إصالحތައް  حالވެ އަދި އެީމހުންެގ  توبةކުރެވުމަށްފަުހ 

 رحمةލަްއވާހުއްެޓވެ.( ހަމަކަށަަވުރން އެކަލާނެގއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  رحمة)އެމީހުންނަށް ފުއްސަާވ 

 ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ. 

الّسالمހަމަކަށަވަރުން  (121) އެއްކަުމގައެވެ.  أّمةއަށް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެންވާ  الّله ވަޑައިގެންނެވީވެ إبراهيمعليه

އެއްކަމުަގއެވެ. އެކަޭލގެފާނުްނ  ُمَعلِّمއަށް ސީދާެވގެންާވ ހެޔޮކަްނ އުގަންނަވައިދެްއވާ  يدتوحން ދުރުެވވަޑައިގެްނ  شرك

 ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ.  مشرك

 خاصّކުރަްއވައި  إختيارކުރައްވާ ބޭކަލަުކކަމުގައެވެ. ެއކަާލނގެ އެކަޭލގެފާނު  شكرތަކަށް  نعمةގެ  الّله (121)

 ކުރެއްިވއެވެ. އަިދ އެކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަްށ ސީދާވެގެންާވ ެތދުމަގު ދެއްކެިވއެވެ. 

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދުނިޭޔގައި އެަކލޭގެފާނަށް ހެޮޔކަމެްއ )ރަނގަޅުކަމެއް( ދެއްވީމެވެ. )ެއއީ ދުނިެޔ  (122)

ކުރުްނ ެލއްވުމެވެ.( އަިދ  تعريفއުާމއި ކި ثناءދެމިއޮތްހާހިނދަކު މީސްތަކުންެގ ދޫތަކުން އެކަލޭގެފާނަްށ ިރވެތި 

ނޑައެޅިގެން  آخرةހަމަކަށަވަރުްނ   މާތް ބޭކަލުންގެތެރެއިންެނވެ.  صالحގައި އެކަޭލގެފާނުވާހުީށ ކަ

الّله)އޭ  (123) الّسالمއާ ސީާދވެގެންވާ  توحيدން ފޭވެ  شرك( ދެން 5އެވެ رسول عليه  تبعއާ  دينެގ  إبراهيم

 إبراهيمعليهالّسالم يعنى:ުކރެއްވީމެވެ. އަދި ެއކަލޭގެފާނު  وحىވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް 

  ވެ.ވެވަޑައި ުނގަންނަވައެ ންގެތެރެއިން مشرك
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މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ހޮނިހިރުުދވަްސ ލެްއވިފައިާވކަން ކަަށވަރީ. )އެބަހީ: އެުދވަހަްށ މާތްކޮށްހިާތ

 ބޮޑުދުވަހެއްކަމުގައި ލެއްވިފަިއވަނީ(          =  ެإختالفއެދުވަހާ މެދު ދެބަސްވ 

 ވީމީހުންގެމައްޗަށެވެ.      =  ربّއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭގެފާނުންެގ  .       = 

 ކުަރއްވާުހއްޓެވެ.  حكمހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ އެމީހުްނެގ މެދުގަިއ      = ދުވަހުން. قيامة    

         =  ުވާކަންތަކާ މެދުަގއި. إختالفއެމީހުްނ އެކަާމ މެދ             

دين) !ގެމަގަށް ގޮވާަލއްވާށެވެ ربّކަޭލގެފާނުންގެ  =  ( !އަށް ގޮަވއިލަްއވާށެވެ إسالم     = حكمة 

 އިން(  وحىެގ  الّلهތެރިކަމާއެކު. )         =   ން.  وعظއާިއ  نصيحةއަދި ރަނގަުޅ 

    =  ކުރައްވާެށވެ. جدلއަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންާނ         =  .ްއޮތް އެންމެރަނގަޅުގޮތަށ

     =  ربّހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ       =  .ނޑައެޅިގެން އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެެވ ކަ

         =  ެއކަލާނެގ މަގުްނ ުދރުެވ ފުރެދިފައިާވ މީާހ     =  އަދި އެކަލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.    =  ްތެދުމަގު ލިބިގެންވާމީހުނ         =  ެمشركއަދި )އ 

 ދީ އަނިޔާކޮށްފިއްާޔ  عقوبةންނަށް  مؤمنން( ކަލޭމެން    =  )ްީދ  عقوبةފަހެ ކަލޭމެން )އެމީހުންނަށ

  !އަނިޔާކުރާށެވެ            =  ެލިބުނުފަދައަކުން )އެއަްށވުެރ އިތުުރ  عقوبةކަލޭެމނަށް އ

  ( !ނުކުރާށެވެ    =  .ާނޑައެޅިގެން ަކޭލމެން ކެތްކޮށްފިއްޔ  އަިދ ކަ    =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 އެގޮތް ހެޔޮކަންބޮޑެވެ.   = .ްކެތްތެރީންނަށ   =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

  ތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ!ކެތް        =  حضرةެގ  الّلهައދި ކަޭލގެފާނުންެގ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަތުްނ 

    ންމެނުވީ ނުވެެއވެ.  = ަނުކުރަްއވާށެވެފުޅުއަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ހިތާމ!   

    = ެއަދި ކަޭލގެފާނު ހިތްޕުުޅ ދަތިކުރެްއވުމުަގއި ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވ!      
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މާނަ  ގެ النخلسورة  

 

ފޮތް  ސާދ ވ ނަ 

 =  .ްއެމީހުން އެހަދާ މަކަރުތަާކއި ކެިހވެރި ރޭވުންތަުކގެ ސަބަބުނ   =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

 )ވޮޑިގެންވަނީ(      = ވެރިވީީމހުްނނާ އެުކގައެވެ. )އެމީހުންނަްށ ާވގިދެއްވުމުަގއެވެ.(  تقوى  

        =  ީތެރިންކަމުގައިީވ މީހުންނާއި. إحسانއަދި އެމީހުންނަކ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
 رسولވީމީހުންގެމައްޗަށެވެ. އަދި )އޭ  إختالفހޮނިހިރުދުވަްސ ލަްއވާފައިވަނީ އެދުވަާހ މެދު ދެބަސްވެ  (124)

 حكمވެ ދެބަސްވާ ކަންތަކާ މެދު  إختالفއެމީހުންގެ މެުދ ގައި  ربّދުވަހުްނ ކަޭލގެފާނު ގެ  قيامة( !އެވެ

 ކުރައްވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ. 

 ެކުރާެނ  إختيارން  يهودىވީ ހަފްތާެގ ދުަވސްތަކުގެތެރެއިްނ  إختالفހޮނިިހރުދުަވހާ މެދު  !ދަންނައެވ
ކުރަން އެންެގވީމާ އެއްބަަޔކު ބުީނ ހުކުރުދުަވސް ކަމަށެވެ. އަނެއްަބޔަކަށް ފެނުީނ  إختيارދުވަހެއް 

ުކީރ  ختيارإހޮނިހިރުދުވަްސކަމަށެވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކަްށ ފެނުނީ އާދީްއތަދުވަސްކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން އެމީހުން 
ހޮނިހިރުދުަވހެވެ. ހުުކރުދުވަސް ަނގާކަށް ނޭނގުނެވެ. އެމީުހންގެގާތުގައި ހަފްތާގެ މާތްދުަވހަކީ ހޮިނހިރުދުަވހެވެ. 

  والّلهأعلم

ެގ  قرآنއާއި  حكمةއެީއ  !އަށް ކަލޭގެފާުނ ގޮވަިއލައްވާެށވެ إسالمدينގެ މަގަށް އެަބހީ:  ربّކަލޭގެފާނުގެ  (125)
މިާއޔަތުްނ  5ދަންނައެވެ 5ކުރައްވާށެވެ جدلންނެވެ. އަދި ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ެއމީހުންނާ  إرشادއާއި  نصيحةއާއި  وعظ

ންނާމެދުގައެވެ.  جاهلންނެވެ. އެއީ  حكمةވެ. ފުރަތަމަ ށެމި އިޝާރާތްކުަރއްވަނީ ދީނަށް ގޮާވލުމުގެ ތިންދަރަޖައަ
ދަންނަ އެކަމަކު ރަނގަޅަށް ނުފިލާ މީހުންނަށެވެ.  ންނެވެ. އެއީ ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް نصيحةއާއި  وعظދެވަނައަށް 

ކުރެއްވުމާއެުކގައެވެ. ެއއީ ތަންދޮރުދަންނަ އެކަމަކު ދެކޮޅުހަދާމީހުންނަށެވެ. މިތިންބައިމީހުންނާމެުދ  جدلތިންވަނައަށް 
ނާކާމިޔާބުވުން އެކަށީގެންވެެއވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ  دعوةއޮތް ތިން ދަރަޖައަްށ ނުވިސްނައި ދީނަްށގޮވާެލވިއްޖެއްާޔ 

އެަކލާނގެމަގުން ފޭވެ ުފރެދިފައިވާމީާހ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި ތެދުމަގުަގއިވާ މީހުްނވެްސ  ربّކަލޭގެފާނުންގެ 
 އެކަލާނެގ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. 

ނިޔާކޮށްފިއްޔާ އެމީހުްނ ކަލޭމެނަށް އަނިޔާކޮްށ ދީ އަ  عقوبةންނަށް  مؤمنންގެމީހުން ކަލޭމެން  مشركއަދި އެ  (126)
( އަިދ !)އެއަށްވުެރ މައްޗަްށ ނުގެންދާށެވެ !ދޭށެވެ عقوبةދިންފަދައަކުން ކަލޭމެންވެސް އެީމހުންނަށް އަނިޔާކޮްށ  عقوبة

 ންެވސް އެގޮްތ މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ.  يقينނުދީ ކެތްތެރިވެއްެޖއްޔާ  عقوبةކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ 

 حضرةެގ  الّلهއަިދ ކަޭލގެފާުނ ެގ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަތުންވަީނ  !އަދި ކަޭލގެފާނު ކެތްެތރިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ (127)

ވަންތަކަމާއި އެހީތެިރވެވޮޑިގަތުމެވެ. ައިދ  فضلާއއި އެކަލާނެގ  توفيقގެ  الّلهގައެވެ. އެބަހީ: އެީއ 
ާއ  إسالمدينއަިދ އެމީހުްނ  5( ިހތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެން އީމާންނުވެގެން مشركއެމީހުންގެމައްޗަްށ )އެބަހީ: ެއ 

  !އިދިކޮޅަށް ރާާވރޭވުމާިއ ހަދާ މަަކރުެގ ސަބަބުން ހިތްޕުޅު ދަިތނުކުރައްވާށެވެ 

ތެރިންކަމުގައިވީ މީހުންާނ  إحسانވެރިވީމީހުންނާއި އަދި އެމީހުންނީ  تقوىވޮޑިގެންވަނީ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  (128)
އެކުގައެވެ.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

ެuv 

 މާނެ  ގ ެ اإِلسراء ُسورة
  (111)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       اإلسراء ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           =  ނޑެއްަގއި އެަކލާނގެ އަޅާ ހިންެގވި ަކލާނެގ ހުްސ  طاهرރޭގަ

  !ވަންތަކަމާއެވެ         = ( حرمެގ  مّكةގެފުޅުހުިރ  َكْعَبةالّلهން ) َمْسِجُدْالَحَرام    

          = އެވެ.(  حرمގައިވާ މިސްކިތެވެ.  بـَْيُتالَمْقِدسއަށް )އެއީ  َمْسِجُدْاأَلْقَصى      

    =  .ެއެތަނަކީ އެތާނގެ ވަށައިގެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ބަރަކާތްަލއްވާފައިވާ ތަެނވ     =  ީއެއ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއކަލޭގެފާނަްށ )ެއއަޅާއަށް( ެދއްކެވުަމށެވެ.       =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 ތަކުގެތެެރއިން.  دليلތެރިކަމުގެ(  قدرة)އެއްކައުވަންތަކަމާ      = .ީހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއ  

    = ާބައްަލާވ ވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ.  ، ައއްސަވާވޮޑިގެްނވ           =  އަިދ

 ( ދެއްީވމެވެ. توراةއަްށ ފޮްތ ) موسىعليهالّسالمތިމަންރަސްކަލާނެގ            =  އަިދ

إسرائيل   ެގ މީހުންނަްށ ތެދުމަގެއްކަމުަގއި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ އެފޮްތ ެލއްވީމެވެ.  بنى    =  ައިދ(

  !ނުުކރާށެވެ إختيارއެމީހުންނަށް އެްނގެވީމެވެ.( ކަލޭމެްނ ހިާފ         =  ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 ކުރާނެފަރާތެއް.  حوالއަުކ / ކަންކަްނ  شريكފިޔަވައި               =   نوحعليهالّسالمޭއ 

  !ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އުފުްއލެވިމީހުްނެގ ދަރިންނޭވެއާއިއެކު )ާނކޮޅުގައި(     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 އެވެ.(  نوحعليهالّسالمއެކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންނެިވއެވެ. )އެއީ       =  ެތަކަށް(  نعمة)އެކަލާނގ

 ކުަރއްވާ ބޭަކލަކުކަުމގައި. حمدކުރަްއވާ  شكرގިނަގިނައިން              =  އަިދ

  ންނާމެދު ނިޔާކުރެއްވީމެވެ. بنىإسرائيلތިމަންރަސްކަލާނގެ      =  .ިގައި.  توراةފޮތުގައ     

     = ( ްْالَمْقِدسހަމަކަށަަވރުނ  ދެފަހަރަށް.  =  ގެ( ބިމުގައި ފަސާދަކުރާނެކަމުގައި  بـَْيُت
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

  =  .ިއަދި ހަމަކަށަަވރުން ބޮޑާެވ މަތިވާނެކަމުގައ       =  ވަރަށްބޮޑަށް ބޮޑާެވ

  މަތިވުމަކުން.       =  ފުޅު އައިހިނދުން.  وعدފަހެ އެދެފަހަުރންކުރެ ފުރަތަމަ ފަަހރުެގ 

      = ( ފޮުނއްވީމެވެ.  بنىإسرائيلތިމަްނރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ )ްންގެމައްޗަށ    

    =  .ްތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ާވއަޅުންތަކެއ          =  .ިގަދަބާރުގެވެރ       

   =  .ެަފހެ އެމީހުްނ ގޯތިގެޮދރުތަކުެގ ެތރެއަްށ ވަެދ ަހލާކުކޮްށ ބަރުބާދުުކރިއެވ      

   =  ެއްއކަމުގައިވިެއވެ.  وعدއަދި އެީއ ހަމަކޮންމެހެްނ ހިނގާެނ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑެއްގެ ވަގުތުކޮޅެއްަގއި ެއކަލާނެގ އަޅާ  (1)  َمْسِجُدْالَحَرامގައި ހުންނަ  مّكة محّمدصّلىالّلهعليهوسّلم،ރޭގަ

 َمْسِجُدْاأَلْقَصىވަންތަކަމާއެވެ!. އެ  طاهرއަށް ގެންދެިވ ަކލާނގެ ހުްސ  َمْسِجُدْاأَلْقَصىގައި ހުންނަ  بـَْيُتْالَمْقِدسން 

ަލއްވާފަިއވާ ތަނެެކވެ. )ެއީއ މޭވާއާިއ ފެނުެގ ުމއްސަނދިކަާމިއ  بركاةއަކީ އެތާނެގ ވަށަިއގެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
ގެ ހެޮޔއެކުެލވިގެންާވ  آخرةބޭބޭކަލުްނ އުޅުއްިވ ތަންތަން އެތާވާތަނެކެވެ. ދުނިޔެާއއި  صالحބޭކަލުންނާިއ  نبىއަދި 

ތެރިކަުމެގ  قدرةއަޅާ ެއގެންދެީވ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަާމއި  ތަނެކެވެ.( ދެންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ
އެކަލޭގެފާނަށް ެދއްކެވުމަށެެވ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނާވ  عجائباتއާއި  دليلބައެއް 

 ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ. 

الّسالمއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  (2) ންނަށްާވ  بنىإسرائيلދެއްީވމެވެ. އަދި އެފޮްތ އެީއ  توراة އަށް موسىعليه
ތެދުމަގެއްކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެލއްވީމެވެ. )އަިދ އެީމހުންނަށް އެްނގެވީމެވެ.( ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ިފޔަވަިއ 

  !ނުކުރާށެވެ إختيارކުރާނެ އެހެންަފރާތެއް  حوالކަންކަމުގަިއ ބަރޯސާކޮްށ  –އަުކ އެބަހީ  شريكކަލޭމެން 

الّسالمއޭ  (3) عليه )އެބަހީ:  !އާއިއެކު ަނއުކޮޅުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އުފުްއލެވިމީހުންެގ ދަރިންނޭވެ نوح
 –( ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއގަންނަވަނީ !ކުރާެށވެ  شكرއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ  !އެންމެހައި މީސްަތކުންނޭވެ

 ކުރައްާވ އަޅަކުކަމުަގއެވެ.  شكرއަްށ  الّلهޑައިގެންނެވީ ގިނަގިނައިްނ ެވވަ نوحعليهالّسالمއެބަހީ: 

يعنى:ންެގ މީހުން ބިމުަގއި  بنىإسرائيلގައި  توراةއަްށ ބާވަިއލެއްިވ ފޮތުަގއި އެަބހީ:  موسىعليهالّسالمއަދި  (4)
المقدس ެވރިކަްނ އުފައްދާނެކަމަްށ ނިޔާުކރައްަވިއ  فسادއަްށ އުރެިދ  الّلهަގއި ދެަފހަރެްއގެމަތީ  بيت

رُނިންމަވާފައިވާނެއެވެ. އަިދ ވަރަށްބޮޑަްށ )މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ( ބޮޑާވެ  ވެިރވާނެކަމަށް ނިންމެވީމެވެ. )އެމީުހްނ  ِكبـْ
 ހައްަޔރުކޮށް ހެދިކަމުގަިއވިއެވެ.(  أْرِمَياءކޮށް  أشعياءقتل

ދެންފަހެ އެދެފަހަރުންުކރެ ފުރަތަމަފަަހރު އައިހިނދު )އެބަހީ: ފުރަތަމަފަހަރު އެމީހުން ުއރެދި ބިމުގަިއ  (5)
ފަސާދަކުރިހިނދުން( އެމީހުންގެމަްއޗަްށ )އެމީހުްނ ަހލާުކކުރުމަށް( ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ެތރެއިްނ 

އާިއ  ُبْختُـَنْصرُކަރައިެގ  بَاِبلްއޗަްށ ފާކުރެްއވީމެވެ. )އެީމހަކީ ވަރަށްގަދަފަދަ ާބރުުހރި އަޅަކު ފޮނުއްވީމެވެ. އެމީހުންގެމަ
 (والّلهأعلمبالّصوابުހރި ވާހަކަތަކެެކވެ.  إختالفކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ. މިީއ ަވރަށް  لشكرއޭނާގެ 

މުގަިއވިއެެވ. ދެންފަހެ އެމީހުން ައރައިގަެނ ގޯތިގެޮދރުގެތެެރއަށް ވަދެ ީމހުންތައް މަރާ ތަންތަން ަހލާކުުކރިކަ 
 ވެިވގެންވީ ކަމެެކވެ. وعدއަދި އެކަމަީކ ހަމަ ކޮންެމހެން ހިނގާނެކަމެއްކަމުގަިއ 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = ްގަދަކަމާިއ  ވެ!(ންގެ މީހުނޭ بنىإسرائيل) އޭދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށ

 ވެރިކަން ަރއްދުކުެރއްވީމެވެ.   = .ްއެމީހުންގެ މަްއޗަށ       =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 ކަލޭމެނަށް މަދަދުކޮށްދެްއވީމެވެ.        = .ްމުދަލާިއ ަދރީނުނ        =  ައިދ

  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ލެއްވީމެވެ.    =  ިގިނަބަޔަުކކަމުގައި.  عددހަނގުރާމައިގައ  

     =  ިގައި( ރަނގަޅުކޮށް ަކންތައްކުރިއްޔާ.  عملކަލޭމެން )ބަހާއ          =  އެީއ

 ތަކަށް ަކލޭމެންކުިރ ރަނގަޅެކެވެ. )އެަބހީ: އޭެގހެޔޮކަްނ އޮންނާނީ ހަމަ ކަލޭމެނަށެވެ.(  نفسހަމަކަލޭމެންެގ   

  =  .ާއަދި ަކލޭމެން ނުބައިކޮްށ ކަންތައްުކރިއްޔ    =  نفس)އޭގެ ނުަބއި އޮންނާނީ( ފަހެ ހަމަ ެއ 

   ގެމައްޗަށެވެ.   = .ާަފހެ އަތުވެއްޖެއްޔ     =  ފުޅު(  وعدފުޅު. )ފަހުެގ  وعدއަނެްއ 

       =  )ްއެމީހުްނ ަކލޭމެންެގ މޫނުތަްއ ނުބައިުކރުމަށް. )ބޮޑެތިމީހުްނ ދެރަުކރުމަށ 

        =  ްْاأَلْقَصىއަދި އެމީހުނ  އަށް ވަނުމަށް.  َمْسِجُد          =  

 އެމީހުން ފުރަތަމަފަަހރު އެތަނަށް ވަނތްގޮތަށް.        =  އަދި އެީމހުން ައރަިއ ގަދަެވގަތް ތަންަތްނ

  ހަލާކުކޮްށ ބަރުބާދުުކރުމަށް.    = .ްނޑައެޅިގެންވާ ަހލާކުުކރުމަކުނ  ކަ         

  ކުރެެވއެވެ. أّميدލެއްވުން  رحمةކަލޭމެނަށް  ربّ( ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ بنىإسرائيل)އޭ  =      =  އަިދ

 ވަންޏާ. إعادކަމަށް(  فاسدކަލޭމެން )ނުބައިކަމާއި    =  ްقتلތިމަންރަސްކަލާނގެވެސް )ަކލޭމެނ 

  ެވ ވޮޑިގެްނވާ ހުށީމެވެ. إعادނިކަމެތިުކރެއްވުމަށް( ،  ކުރެއްވުމަށާއި       =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ލެއްވީމެވެ. َجَهّنم       =  ކާފިރުންނަށްޓަކައި އިށީނދެ އޮށޯވެއުޅޭ ކުނަެލއްކަމުގައި / ުނވަަތ

   ޖަލެއްކަމުގައި.   =  ިقرآنހަމަކަށަވަރުން މ .   = .ީތެދުމަގު ދައްކަނ    

   = .ެއެންމެސީދާ އެމަގަށެވ        =  ެخبرތަކުންނަށް އުފާވެރި  مؤمن( قرآنއަދި )އ 

  ދެއެވެ.      =  ެعملންަނކީ  مؤمنއ   ތައްކުރާ ީމހުންނެވެ. صالح   = 

 ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަށް ުހރިކަމަށް.       =  .ްއެއް. ثوابބޮޑުވެގެންވާ ަދރުމައެއ    

                                  

                                      

                                  

                                   



                      
 

9 1 4   

މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

    =   ްނުވާމީހުން. إيمانއަދި ހަމަކަަށވަރުނ    = ދުވަހަށް. آخرة        = 

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާރުުކރެއްމެވެ.        =  ިއެއް. عذابވޭންދެނިވ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( އެމީހުންގެމަްއޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ގަދަުކރަްއވަިއ !ންނޭވެ بنىإسرائيلދެން އަލުންވެްސ )ޭއ  (6)

 مددނަްށ ންދަރީންނުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެވެރިކަމާިއ ބާުރ ަކލޭމެނަށް ރައްދުުކރެއްވީެމވެ. އަިދ މުދަލާިއ 

ގިނަބަޔަކު ކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެްނ  عددކޮށްދެއްވައި ގަަދކުރެްއވީމެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިެގ 
 ލެއްވީމެވެ. 

 ގެގޮތުން( ރަނގަޅުކޮށް ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްތައްކުރަްނޏާ އެކަމުގެ ހެޔޮކަމާއި  عملކަލޭމެން )ބަހާއި  (7)
ތަކަށެވެ. އަދި ކަލޭމެން ނުބައިުނލަފާކޮްށ  نفسހުންނަހުށީ ހަމަ ަކޭލމެންގެ  ثوابރަނގަޅުކަން އަިދ އޭެގ ދަރުމަާޔއި 

 ތަކަށެވެ.  نفسކަންތައްތައްކުިރއްޔާ ެއކަމުގެ ނުބަިއކަމާއި ެދރަކަން އޮންނާީނ ހަމަ ކަލޭމެންެގ 

 وقتފުޅުތަކަށް އުރެދުމުގެ  أمرގެ  الّلهންގެމީހުން ބިންމަތި ފަސާދަކޮށް  بنىإسرائيلދެންފަހެ ދެވަނަފަހަރު ) 

إسرائيلއައިހިނދުން އެކަން ައއީ )އޭ  ( ކަލޭމެންގެ ބޮޑެތިބޮޑެތި މީހުްނ ދެރަކޮްށ މޫނުަތްއ !ންނޭވެ بنى
ތެރިްނ އަަރއިގެންއައިްސ  عدواةކުރުމަށެވެ. އަދި އެ  ނުބައިކުރުމަށެވެ. އެމީހުްނގެ ބޮޑާކަމަށްފަހު ދެަރކޮށް ނިކަމެތި 

المقدس ْاأَلْقَصىގަިއވާ  بـَْيُت ން ހަލާކުުކރިފަދައިްނ ހަާލކުކޮްށ އެމީހުްނ އެެއިރ  عدوّުކރީފަހަުރވެްސ އެައއި  َمْسِجُد
 ހުރިހާތަނެްއ މުޅިން ބަރުބާދުކޮްށ ސުންނާފަތިކުރުމަށެވެ. 

  .ެإسرائيلދަންނައެވ الّسالمއަކީ  ادَفسَން ދެވަނަފަހަރު ކުރި އެންމެބޮޑު  بنى عليه ގެ  توراةކޮށް  قتل َيْحى
والّله–ކަމުގައި ބުނެވުެނވެ. َمِلُكالر ومފާކުރެއްވީ  الّلهތަކަށް އުރެދުންކަމުގައިެވއެވެ. އެފަަހރު އެމީހުްނގެމައްޗަްށ  حكم
  أعلم

 ވެވިފަިއވާ ާވހަކަަތކެކެވެ.  إختالفކޮންމެއަކަސް މިާވހަކަތަކަީކ ވަރަްށ 

ެވ  توبةކުރެެވއެވެ. )ަކލޭމެން  أّميدލެއްވުން  رحمةނަށް ންަކލޭމެ ربّ( ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ بنىإسرائيل)އޭ   (8)
 َمْعِصَيـةލައްާވނެތެވެ.( އަދި ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ އުރެދުމާިއ  رحمةވުމުްނ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  رجوعގެ މަގަްށ  الّله

ވެ އެފަަދ ކަންތައްތައްުކރަންޏާ ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް ަކލޭމެން ނިކަމެތިކުރެްއވުާމިއ  رجوعގެތެރެއަށް އަލުންވެްސ 
އާއި އެއްގޮތަށެވެ.( އަިދ ނަރަަކ އެީއ  عمل ، ާވހުށީމެވެ. )ޖަޒާ رجوعކުރެއްވުމާއި ، އަޅުވެތިވުމުގެމަްއޗަށް  قتل، 

 ކުނަލެއްކަުމގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެލއްވީމެވެ. ކާފަރުވެއްޖެބަޔަކަްށވާ ޖަެލއްކަމުގަިއ ނުވަތަ އެމީހުން އޮށޯންނަ 

 صالحعملވެގެން  إيمانމަގުދައްކަނީ ހަމަ އެންމެ ސީާދ ތެދުމަގަށެވެ. އަދި  قرآنހަމަކަށަވަރުން މި ީކރިތި  (9)

 قرآنމި  خبرއެއް ުހރިކަމުެގ އުފާެވރިކަމުގެ  ثوابކުރާ މީސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަަވރުންވެސް ބޮޑުެވގެންވާ ަދރުަމޔާއި 

 ދެއްވައެވެ. 

އެްއ  عذاب( ވޭންދެނިިވ !ނުާވ މީސްތަުކން )ދަންނައެވެ إيمانދުވަހަްށ  آخرةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (11)
 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުނަށް ަތއްޔާުރކުރީމެވެ.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ާކުރެއެވެ. دعاءއަިދ އިންސާނ     =  ެއަށް ނުބަިއގޮތްތަްއ  نفسނުބަޔަށް )އޭނާގ

 މެދުވެރިވުމަށް(       =  ކުރާފަދައިން. دعاءއަށް ެހވަށް  نفسއޭނާެގ      =  ިއަދ

 އިންސާނާ ިވއެވެ.    = .ިކެތްތެރިކަްނކުޑަ( ައަވސްވެގަންނަ މީަހކުކަމުގައ(         

ނޑާއި ދުާވލު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްވީމެވެ. = ކަމުގައި. )އެއްކައުވަންތަކަާމިއ  دليلދެ  =  އަދި ރޭގަ

 ތެރިކަމުގެ(  قدرة        =  ެނޑުގ ނޑު( ތިމަންރަސްކަލާނެގ  آيةފަހެ ޭރގަ )ހަނދު ނުވަތަ ޭރގަ

  އަނދިރިކުެރއްވީމެވެ.        =  ( ތިމަންަރސްކަލާނެގ دليل)އެަބހީ:  آيةއަިދ ދުވާލުެގ

  ލެއްވީމެވެ.  = .ިއަިލކޮށްދޭ ެއއްޗެއްކަމުަގއ        = ވަންތަކަން )ދިރިއުޅުމުެގ  فضل

  ކުރުމަށް( ކަލޭމެން އެދިގަތުމަށް.  حاصلކަންތައް    =  ެން. حضرةގެ  ربّކަލޭމެންގ     

 އަިދ ަކލޭމެން ދެނެގަތުމަށް. =        =  އާިއ )މައްސަރުަތާކިއ  عددއަަހރުތަކުެގ

 އަދި ކޮންމެެއއްޗެއް. =   ދުވަސްތަކުގެ( ހިސާބު.       =  ފަހެ އެއެއްޗެްއ

ނޑައެޅިގެން   ކޮށްދެއްވީމެވެ. تفصيلކޮްށ  بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަ   =  އަދި ކޮންެމ

 އިންސާނަކުވެސް.     =  ެއެބަހީ: އޭނާކުރިކަންތައްތަުކގެ ފަްތ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ ގ

 މެވެ. / ކޮންމެހެްނ އެޅުވީމެވެ.ްއވީކުރެ الزمއޭނާއަށް       =  .ިއޭނާެގ ކަުރގައ        

   =  ދުވަހުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އޭާނއަްށ ނެރެދެްއާވ ހުށީމެވެ. قيامةއަިދ       =  އޭނާާޔ

 އެފަތް ބައްދަލުވާޭނ ފަތެއް.     = .ާފަތުރައެލވިގެންވާ / ނިއުޅައިލެވިަފއިވ       =  

 !)އޭނާއަށް އެްނގެވޭނެއެވެ.( ކަޭލ ަކލޭެގ ފޮތްކިޔާށެވެ         =  ެއަްށ  نفسމިއަދު ކަޭލގ

 ފުދޭނެއެވެ.      = .ިކަލޭގެމަްއޗަށް ހިސާބުުކރާމީހަކުކަމުަގއ       = 

  (!ތެދުމަގުލިބިގެންފިމީހާ. )ދަންނައެވެ          =  ފަެހ އޭާނ ތެދުމަގު ލިބިގަންނަކަންކަަށަވީރ
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   އަށެވެ. نفسއޭނާގެ    = ެ( !އަިދ މަގުުފރެދިއްޖެމީހާ. )ދަންނައެވ         =  ަފެހ

    އަށެވެ. نفسއޭނާގެ މަގުފުރެދުުމގެ ފާފަވަނީ ހަމަ އޭނާެގ    =  އަދި އުުފލާމީހަކު )ފާފަިއެގ

  ބުރައުފުލާމީހަކު( ުނއުފުލަެއވެ.       = .ްއެހެންމީހެއްގެ )ފާފައިގެ( ަބރެއ          = 

 ދެއްވާކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ. عذابއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގއީ        = 

  ބޭކަލަކު ފޮުނއްވައިފުމަށްދާންދެން. رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ކުރާަފދައިން އޭނާގެ މައްޗަށް ނުބައި ކަންތަްއ  دعاءލައްވާ ހެޔޮކަންތަކަށް  رحمةއަދި އޭނާއަށް  (11)
އަށް ަހލާކާިއ  نفسުކރެއެވެ. )އެީއ ހިތްދަތިެވ ދެރަވާ ކަންތައް ދިމާވީާމ ތިމާެގ  دعاءދިމާކުރެއްވުމަށްވެްސ އޭާނ 

 ކުރުެމވެ.( އަދި އިންސާނާ ވަީނ އަވަސްީމހަކު ކަމުަގއެވެ. )ކެތްެތރިކަންކުޑަ މީހަުކކަމުގައެވެ.(  دعاءއައުމަށް  مصيبة

ނޑާއި ދުާވުލ އެީއ )ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކުޅަދުްނވަންތަކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ( ދެ  (12)  عالمةއަދި ޭރގަ

ނޑުކަމުަގއިވާ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އަނިދރިކުެރއްވީމެެވ.  عالمة ކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ. އަިދ ރޭގަ
ނޑުގެ  عالمةއަދި ދުވާލުކަމުަގއިވާ   عالمةތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްވީ ތަކެިތ ފެންނަގޮތަށް އަލިކޮންނެވެ. )އަިދ ރޭގަ

އެކަންތައްަތްއ  ( ދެންފަހެ والّلهأعلمެއއީ އިރުކަމުަގއި ވިދާޅުވާ ޭބކަލުންވެސްެވއެވެ.  عالمةއެއީ ހަނދުކަމާއި ުދވާލުެގ 
ވަންތަކަން އެދިގަނެ އެކަންކަން ލިިބގަތުމަށާއި އަދި ައހަރުތަުކެގ  فضلގެ  ربّއެފަދައިންލެއްވީ ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ 

އެއްެޗްއ  ދެނެގަތުމަށާއި މައްސަރުތަކާއި ދުވަސްތަުކގެ ހިސާބު ދެނެގަތުމަށެވެ. އަދި ކޮންމެއެއްޗެްއވެސް އެ عدد
 ކޮށްދެއްވީމެވެ.  بيانލާނެގ ކޮށް ތިމަންރަސްކަ تفصيل

އެއް އޭނާެގ ކަރުަގއި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެޅުއްވީެމވެ.  عمل ނެ އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަްށވެސް އޭނާކުރާ (13)
ދުަވހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قيامة )އެއީ އޭނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުްއވިއިުރގައެވެ.( އަދި ފަތުަރއިެލވިފައިވާ ފަތެއް

 ގެފަތެވެ.(  عملއޭނާއަށް ނެރެދެްއވާހުށީމެވެ. )އެއީ އޭނާކުިރ 

ގެ މައްޗަްށ  نفسދުވަހުން އޭނާއަްށ އެންގޭނެެއވެ.( ކަޭލ ކަޭލގެ ފަްތކިޔާށެވެ. މިއަދު ަކލޭެގ  قيامة) (14)
 ހިސާބުކުރާމީހަުކކަމުގަިއ އެފަތް ފުދޭނެއެވެ. 

( އެކަމުެގ ަދރުަމޔާއި ަސވާބުުހރިކަން ކަށަވަީރ ހަމަ އޭނާެގ !ލިިބގެންފިމީާހ )ދަންނައެވެފަހެ ތެދުމަުގ  (15)
( ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަުމގެ ގެއްލުމާިއ ަހާލުކ !އަށެވެ. އަިދ މަގުފުރެދިއްޖެމީާހވެސް )ދަްނނައެވެ نفسއަމިއްލަ 

ކު އެހެންމީހެްއގެ ފާފައިެގ ުބަރ އަށެވެ. އަދި ފާފައިެގ ބުރަ އުުފލާމީހަ نفسހުންނަހުރީ ހަމައެމީހެްއގެ 
އަުކ ފޮނުއްވައިފުމަށްދާންދެން ދެްނ އޭގެަފހުގަިއ މެނުީވ  رسولނުއުފުލާނެއެވެ. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

ނުވެެއވެ. )އެބަހީ: މީސްތަކުންެގ ގާަތްށ ވޮޑިގެންދެއްވާކަލަުކކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  عذاب)މީސްތަކުންނަށް( 
ނުއްަވއި އެީމހުން އެޭބކަލަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރވުމަށްފަހު މެނުީވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަްށ ބޭކަލަކު ފޮ رسول
 ނުދެއްވާހުށީމެވެ.( عذاب
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   .ާއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އިރާދަުކރައްަވިއފިއްޔ        =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 ރަށެއް ަހލާކުކުެރއްވުމަށް.    =  ެَرفُއެރަށުގ ންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް. )ކިޔަމަންތެރިވުމަްށ(  ُمتـْ

 ކުރައްވަެމވެ. أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ      =  ެދންފަހެ އެމީހުން )ކިޔަމަންނުވެ( އެރަށުަގއި ފާސިދުެވ

  ނުކިޔަމަންތެރިވެއެވެ.       = ( ެމަްއޗަށް ކޯާފގެ ބަސްފުޅު  أهلދެންފަެހ ެއރަށުގ )ެحقّވެރިްނގ 

 ވެދެއެވެ.     = .ެދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއރަށް ހަލާުކކުރަްއވައި ބަރުބާދުުކރަްއވަމެވ     

 = .ްނޑައެޅިގެން ވާ ހަލާކުކުރުމަކުނ  ކަ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކިހާަވރަަކްށ

 ހަލާކުުކރެއްވިްނހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ: ވަރަްށގިނައިން ަހލާކު ުކެރއްވީމެވެ.(     = ُތަކުގެތެރެއިން.  قَـْرن

  ތަކުގެތެރެއިން(  أّمة)        = އަށްފަހު.  نوحعليهالّسالم           އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ

 ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ. ربّ       =  .ުއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ފާފަތަކާމެދ        

 ކުރައްވާ އަދި ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި. خبر =        =  މިއަވަްސ

 (  !ދުނިޔެއެދޭކަމުގައިީވ މީހާ. )ދަންނައެވެ        =  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހަކަށް އެތާނގަިއ

 އަވަސްކޮށްދެއްވަެމވެ.        =  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެްއޗެއް.          = .ެދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހަކަށް ނަަރކަލަްއވަމެވ 

   =  ).ެއެތަނަށް އެމީހާ ވަންނަތަނެއްކަމުގައި. )އޭނާ އެތާ އަނދައެވ           = 

  އާިއ ދުުރވެެގން(  رحمةެގ  الّله) حالނިކަމެތިވެ މަލާމާތްލިިބގެންާވ      =  އެދެފިމީާހ  آخرةއަިދ

 އެދެފިމީހާ(  ثوابގެ ދަރުމަޔާ  آخرة)އެބަހީ:        =  ެعملއަދި އެދުވަހަށްޓަަކއި އޭނާ އެުދވަހުގ 

  އެވެ.( عملއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެގެންާވ އަދި އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑިގަންނަާވ  الّلهކުރި. )ެއީއ      =  އޭާނ

  . حالވެގެންވާ  إيمان      =  )ްފަހެ އެމީހުން. )އެފަދަމީހުނ     =  ެعملއެމީހުންގ 

  ވިއެވެ.     = ވެރިވެވިގެން. شكر     =  ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނެގ
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

  މަދަދުދެއްވަމެވެ.      =  އެބައިމީހުންނަާށއި މިބައިމީހުންނަްށ )އެބަހީ: ދުނިެޔ އެދޭމީހުންނަށާިއ

 އެދޭ މީހުންނަށް(  آخرة        =  ެދެއްވުމުން.ގެ  ربّކަޭލގެފާުނންގ           

 ގެ ދެްއވުންނުވެއެެވ  ربّއަދި ަކލޭގެފާނުންގެ  =    =   / .ިއުނިވާނޭ ެއއްޗެއްކަުމގައ

 މަނާވާނޭއެއްޗެއްކަމުަގއި.
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

َرفُއަދި ރަށެއް ަހލާކުުކރެއްވުމަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އިރާދަުކަރއްވައިފިއްޔާ އެރަށެްއގައި ތިބި  (16) ންނަްށ  ُمتـْ
َرفُކުރަްއވައެވެ. ) أمرއަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށް(  الّله) ންނާއި ކަންކަމަށް ވެިރވެފަިއާވ  جّبارންނަކީ ނުބައި ނުލަފާ  ُمتـْ

ަގިއ  حياةަކލުންނާިއ ނުބައި ުނލަފާ މުއްސަނދިންނެވެ. އެމީހުންނަީކ ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތިމީހުންނާއި އަނިޔާެވިރ ރަސް
ކޮްށ ބުނާނަމަ ތަނުަގިއ  جملةަަޗާތަޅާމީހުންނެވެ.  ލިިބ އެކަމުަގިއ ތަނަވަސްެވ ބޮޑާެވ އަ  نعمةގިނަ 

 ( والّلهأعلمބަސްކިޔާމީހުންކުެރ ތަނަވަސްކަމުަގއި އުޅޭ ނުަބއިމީހުންނެވެ. 

ދެންފަހެ މިބައިމީހުން އެރަށުަގއި ނުބަިއކަންތައްތައްކޮްށ ރަްށ ފާސިދުކޮށްފާނެއެވެ. ދެން އެހަިއުރްނ 
ވެދެެއވެ. ދެން އެކީއެކަްއޗަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެރަެށްއ  حقّއެބައިމީހުންގެމައްޗަްށ ކޯފާގެ ބަސްފުޅު 

 ހަލާކުުކރައްަވއި ބަރުބާދުުކރަްއވަމެވެ. 

ތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ. )އެއީ އެމީހުްނ  أّمـة އަށްފަހު ވަރަށްގިނަ هالّسالمنوحعليއަދި  (17)
الّلهފާފަވެރިެވ ނުކިޔަމަންތެިރވުމުންނެވެ.( އަިދ )އޭ  އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންެގ  ربّ ( ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول

ުކރައްވާނޭަކލަކުކަމުގަިއ ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ. އެްއވެސް ކަެމްއ  خَبފާފަތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ެއކަމުގެ 
 އެކަލާނގެއަްށ ސިްއރުވެގެްނ ނުވެެއވެ. 

އަށް އެދޭމީހަކަށްވިްއޔާ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  منفعގެ ލާބަޔާިއ  حياةމިއަވަސްވެގެންާވ ދުނިޔޭގެ  (18)
ދުވަހުްނ  قيامةއެދިވޮޑިގެންނެވިަވރަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް މިދުނިެޔއިން ދެއްވާހުށީމެވެ. ދެން އޭނާއަށް 

ޭއާނ  حالްނ ދުރުެވގެންވާ  رحمةެގ  الّلهތިމަންރަސްކަލާނެގ ަލއްވާހުީށ ނަރަަކއެވެ. ނިކަމެތިެވ މަާލމާތްލިބި 
 ނަރަކައަްށ ވަންނަހުއްެޓވެ. އެ

 كاميابގައި  آخرةއަށްޓަކައި  آخرةއެދިގެން އެ  ثوابގެ ދަރުމަޔާ  آخرةއަދި  حالވެގެންވާ  إيمانއެމީހަކު  (19)

 عملވެިރވެވޭނޭ  شكرތަކާއި މަސައްކަތްތައް އެއީ  عملފަެހ އެފަދަމީހުންގެ  !ތައް ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ عملވާފަދަ 

 ތައް ދެއްާވނެތެވެ.(  نعمةއެފަދަމީހުންނަށް ސުވަުރގޭެގ  تعالى الّلهއެވެ. )

އަދި އެމީހުންނަށާއި )އެަބހީ: ދުނިޔެ އެިދގެން މަސައްކަތްުކރިމީހުންނަށާއި( އަދި މިމީހުންނަށް )އެބަީހ:  (21)
 ربّއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރިީމހުންނަށާއި ދެަބއިމީހުންކުރެ ކޮންމެ ބަަޔކަށްވެސް ަކލޭގެފާނުންގެ  آخرةއެދިގެން  آخرة

ކޮށްދެއްވަެއވެ. )ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބަަޔކު އެދޭގޮަތކަށް ުކރިޔަށް ދިއުމުެގ  مددގެ ދެއްވުންތަކުން އެކަލާނގެ 
ެދްއވާ ދެްއވުންތަްއ )ދުނިޔޭގައި( ަވކިމަދުނުކުރަްއވައެވެ. ގެ އެ ربّ ތަނަވަސްކަންދެއްވަެއވެ.( އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ 

 އަކަށްވިޔަސް ވަކިމަދުނުކުަރއްވައެވެ. އިރާދަކުެރއްވި ވަރަކަްށ ދެއްަވއެވެ.( مشرك)ކާފަރަކަށްވިޔަްސ 
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ޭالّله)އ   !( ަކލޭގެފާނު ނިކަންބަްއަލވާށެވެ!އެވެ رسول       =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 މާތްކުރެއްީވ ކޮންފަދައަކުންކަން.        = .ުއޭގެ ެއއްބަޔަކުގެަމއްޗަށް އަނެއްބަޔަކ     

ނޑައެޅިގެން  .  آخرةއަދި ކަ      = (ަދރަޖަތައް މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ. تقوى )ްވެރި މާތްމީހުންނަށ  

     = .ެމާތްކުރެއްވުމާއި މަތިވެރި ުކރެއްވުުމގެ ގޮތުން މާބޮޑުވެގެންވެެއވ         

 އާ ަބއިވެިރ ނުކުރާެށވެ.(  الّلهއާއެުކ ނުލާެށވެ. ) الّلهކަޭލ  =    =  ްشريكއަކު. )އެހެްނ  إلهެއހެނ 

 އަކު(   =  .ެފަހެ އެހައިރުން ކަލޭ ވެދާނެެއވ        =  މަލާމާތްލިބެވިގެްނ

  ދެރަކުރެިވގެންވާމީހަުކ ކަމުަގއި      =  )ެއަުމރުކުަރއްވަނީ.  ربّއަދި ަކލޭެގ )ފާނުންގ

  )އަމުރުކުެރއްވީ(       = .ެއެަކލާނގެ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވ 

           =  )ތެިރވުމަށެވެ.  إحسانއަިދ މައިންބަފައިންނަްށ )ކަލޭމެްނ        = 

  ކަލޭެގ ކައިީރގަިއ ފޯރައްޖެްއޔާ.     = .ްެއދެމީހުންކުރެ އެކެއްެގ މުސްކުޅިކަނ       

   ނުވަަތ އެދެމީހުްނގެ. )މުސްކުޅިކަން(  =    =  ވެްސ  ُأف ފަެހ ކަޭލ އެދެމީހުންނަްށ

   !)ޗުއްޕުވެސް( ނުބުނާށެވެ  = ެއަދި އެދެީމުހންނަށް އަޑުގަދަކޮށް ިބރުގަންނަާވ ނަހަދާށެވ!     

  = ެއަދި ކަލޭ އެދެމީހުންނަށް ބުނާށެވ!         =  )ްމާތްބަސް. )އޯގާވެރިބަސ 

    = ެއަދި ކަލޭ އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ިތރިކޮްށލާށެވ!       = .ަނިކަމެތިކަމުގެ ިފޔ  

      = ގެގޮތުން. رحمة      =  5އެވެ ربّއަިދ ަކލޭ ދަންނަވާށެވެ. ޭއ އަޅުެގ       

 !ލަްއވާންދޭވެ رحمةއެދެމީހުންނަްށ އިބަަރސްކަލާނެގ  =          =  އެދެމީހުްނ މިއަާޅ

 ުކރިފަދައިްނ އެކަމަށްޓަކައި. تربيةކުޑައިުރ     =  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. ربّަކލޭމެންެގ     

   =  ެމައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮްށހިތުމާއި ނުބައިކޮްށ  –ތަކުގައިވާ އެއްެޗއް  نفسކަލޭމެންގ(

  ހިތުމުގެގޮތުން(       =  )ިރަނގަޅުމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ.  صالحކަލޭމެންނީ )ނިޔަތުގައ

ދެއްވާނެތެވެ.(  جزاء)އެކަލާނެގ އެކަމަްށ ހެޮޔ      = .ެަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންިވއެވ  
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

      =  ްވާމީހުންނަށް ގިނަގިަނއިްނ  رجوعއަށް  حضرةގެ  الّلهވެ  توبةތިމާގެ ފާފައިނ

    ފުއްސަވާކަލަުކކަމުގައި.     =  އަދާކުރާެށވެ. حقّައދި ގާތްތިމާގެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ! 

       =  حقّއަިދ މިސްކީނުންނަާށއި އަިދ ދަތުުރވެރިންނަށްވެްސ )އެީމހުންެގ 

   (!އަދާކުރާށެވެ       =  އިްސރާުފ  !ނުކުރާށެވެ خردއަކާއި ނުލައި ގިނަ  حقّއަދި އެއްވެްސ(
 (!ނުކުރާށެވެ

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (21) އަނެއްބަޔަކު މާތްުކރައްާވ ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭގެ އެއްަބއެއްގެ މައްޗަށް !އެވެ رسول

އެދޭބަޔަކަށް(  آخرةއަދި ) !މަތިވެރިކުަރއްވާފައިވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން ަކލޭގެފާނު ނިކަްނ ދެކެވަޑައިގެންބައްަލވާށެވެ
އާއި ދަރުަމ މާބޮޑުވެގެންވެެއވެ. މާތްކުެރއްވުމާިއ  ثوابގެ ދަރަޖަތަްއ އަިދ އެތާނެގ  آخرةހަމަކަށަވަރުންެވސް 

 ެރއްވުން މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ. މަތިވެރިކު
ަފހެ އެހެްނ ހަދައިފިނަަމ  !ނުކުރާށެވެ إختيار !އަކުނުލާެށވެ شريكއަކު އެހެްނ  إلهއާއިެއކު އެހެްނ  الّلهކަލޭ  (22)

ކޮށްފިނަމަ ަމލާމާތް ިލބެވިގެންވާ އަދި ދެަރކުރެިވގެންވާ ީމހަކު ކަމުަގިއ  إختيارއެްއ  إلهއެބަހީ: ެއހެން 
تعالىއަޅުންެގ ފަރާތުން މަލާމާތްލިެބވިގެން  صالحބޭކަލުންނާިއ  مالئكةކަލޭވެދާނެއެވެ. )އެބަހީ:  ގެފަރާތުްނ  الّله

 ނިކަމެތި ކުރެިވ ދެރަުކރެިވގެންވާ މީަހކުކަމުގަިއ ވެދާނެެއވެ.( 
ުކރެއްީވ  حكمކުރެްއވީ / ުނވަތަ ނިޔާކުެރއްވީ / ނުވަތަ  أمر ربّ( ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ الّلهرسول)އޭ  (23)

 إحسانހަމަސީދާ އެަކލާނގެ ނޫްނ ފަރާތަކަްށ ަކލޭމެން އަޅުކަްނ ނުކުޅައުމަށެވެ. އަިދ މައިންބަފައިންނަށް 

ވަތަ އެދެމީހުން ކަލޭެގގާތުގައި ވަނިކޮށް )ަކލޭެގ ތެރިވުމަށެވެ. ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްުކރުމަށެވެ. އެދެމީހުންުކރެ އެަކކު ނު
ބެލުމުގެދަށުގައި ވަނިކޮށް( މުސްކުޅިކަމާ ހަމައަށް ފޯަރއްޖެްއޔާ )އެބަހީ: އެދެމީހުންުކރެ އެަކކު ނުވަތަ ދެީމހުްނ 

ނުަވަތ ަކލެއަްށ ބަލަންދިމާެވއްޖެއްޔާވެްސ އެއިްނ މީަހކު ކުާރ ކަމަކުްނ  حالމުސްކުޅިވެ ަގއިބާރުދެަރވެގެންާވ 
އަދި އެދެމީހުންނަްށ  !ބުނާބަހަކުން ކަޭލ ހިތްހަަމ ނުޖެހުނަސް ެއއިން މީހަކަްށ ކަލޭ ުޗއްޕުވެސް ނުބުނާށެވެ
އަިދ އެދެމީހުންަންށ  !ނުރުހިގެްނ އެމީހުންެގ ުކރިމަތީ އަޑުގަދަކޮްށ އެީމހުން ސިްއސުވާ ބިުރގަންނަވަިއ ނުހަދާށެވެ

  !އޯގާތެރި ރަނގަޅުބަސްބުނާށެވެ
)އެބަީހ:  !ގެގޮތުން ކަޭލ އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ނިކަމެތިކަމުގެ ފިޔަ ތިރިކޮްށލާށެވެ رحمةދި އޯގާެވރިކަމާއި އަ (24)

އެދެމީހުްނ  !އެވެ ربّޭއ އަޅުެގ  !އެދެމީހުންނަށް ބަރާަބރަށް ިކޔަމަންތެރިކަްނ އަދާކުރާެށވެ.( އަިދ ކަޭލ ދަންނަވާށެވެ
 !ލައްވާނދޭވެ رحمةކޮށްދެްއވިކަމަށްޓަކަިއ އެދެމީހުންނަށް  ةتربيމިއަޅާ ކުޑަކޮށް ުހރިދުވަސްަވރު ަބލާ 

ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. )އެަބހީ:  ربّތަކުގަިއވާކަންތަްއ ކަލޭމެންެގ  نفس( ަކލޭމެންެގ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (25)
މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމާއި ނުބަިއކޮށް ހިތުމުގެގޮތުްނ ކަލޭމެންގެ ހިތުަގއިވާހާ އެއްެޗއްވެސް އެަކލާނެގ 

ކުރެއްުވްނ  عفوގަިއ ވެވޭ ކުށަށް  حالކޮށްވަންޏާ )އެފަދަ  صالحދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.( ކަލޭމެްނގެ ނިޔަތްތައް ތެދުކޮްށ 
ވާމީހުންނަްށ ގިނަގިަނއިްނ  رجوعއަްށ  حضرةގެ  الّلهވެ  توبةކުރެވެެއވެ.( ެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ތިާމގެ ފާފައިްނ  أّميد

 ފުއްސަވާ ަކލަކުކަމުަގއި އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ. 
ންނަށާއި ދަތުރުެވރިންނަށްވެްސ އެމީހުންެގ  مسكينُއަިދ  !ދޭށެވެ حقّއަދި ގާތްތިމާެގ މީހުންނަްށ އޭނާެގ  (26)

 !ކޮށް ުނހަދާށެވެ إسرافތައްކޮށް  خردއަކާއިނުަލއި ގިަނ  حقّއަދި ެއއްވެްސ  !~އަދާކުރާށެވެ حقّ



                      
 

9 2 1   
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ްކޮށް އިސްރާފުކުރާމީހުން  خردއަކާ ނުލަިއ ގިނަ  حقّހަމަކަށަވަރުނ     = އެމީހުންީވ

     =   ީންކަމުގައެވެ. أخންގެ  شيطانއެއ      =  ިވިއެވެ. شيطانއަދ  

      =  ެއަށް ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަކުކަމުގައި. ربّއޭނާގ         =  އަދި )ޭއ

الّله )އެަބހީ އެމީހަކަށް ެއއްޗެްއ  ( ކަލޭގެފާނު އެމީހުންެގކިބައިން އެނބުރިވަޑައިގެންފިއްޔާ.!އެވެ رسول

  ދެއްވަންވެފައިވާމީަހކަށް އެއްޗެްއ ނެތުމުގެސަބަބުްނ ނުދެއްަވިއ ހުއްަޓއިލަްއވަންޏާ(              

  އެދިވަޑަިއގެން.  ށް )ރިޒުޤަކަށް( ައކަ رحمةްނ  حضرةެގ  ربّކަޭލގެފާނުންެގ  =    =  ކަޭލގެފާނު ެއ

  އެްއ އެދިވަޑަިއގަންނަވާ.  رحمة     = .ެފަެހ ަކޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވާެށވ!       

 =  .ްރަނގަޅު ފަޭސހަބަހެއ         = ެއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުނުލައްވާށެވ!    

       =  ކަޭލގެފާނުންގެ ަކރުފުޅުގަިއ ކަސްތަޅުއެޅިެގންވާ އެްއޗެއްކަމުަގއި. )އެބަހީ: ެއއްވެްސ އެއްެޗއްނުީދ

  (!ވަރަށްެދއްވާށެވެ حقّީމހުނަށް  !އަތްފޮރުވާފައި ނުބާްއވަވާށެވެ    =  ްއަދި އެއަތ

  !އިުނލައްވާށެވެ އްވަފަތުރު      =  ެއކީ ެއކަްށ ފެތުރުއްވުމަކުން. )އެބަހީ: އަތްޕުޅުގައި އޮތްއެއްެޗްއ

 ( !އެކަށްދެއްވާ ހުސްވެްސ ނުކުރަްއވާށެވެ   =  .ެފަހެ ެއހައިރުްނ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑަިއގެންފާނެއެވ

 )މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް ބޮޑުެވގެން ދިޔަޔަސް ކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިގެންފާނެ ެއވެ.((       = 

މަލާމާތް ލިިބގެންާވ ހިތާަމލިބިގެންާވ ބޭަކލަުކ ަކމުގައި. )މިއާޔަުތެގ ލަފުޒީތަރުޖަމާއަށްުވރެބޮޑަްށ 

  އާޔަތުގެމުރާދަށްބެްއލެވުން އެދެވެެއވެ.(    =   ربّހަަމކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންެގ .       

 ރިޒުުގ ތަނަވަްސކުރަްއވައެވެ.  =      =  .ްެއކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށ      =  އަިދ

  )އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް( ދަތިުކރައްާވ މަދުކުރަްއވައެވެ.        =  ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ

 އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންނާމެދު ވޮޑިގެްނ ވިެއވެ.       = ތަްއ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެްނާވ  خبر

  ކަލަކުކަމުގައި.      = ެ( ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާެށވެ!)ޭއ މީސްތަުކންނޭވ!  
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

      = ވެދާނެކަމަށްބިރުން.  فقير       =  އެމީހުންނަށް ރިޒުގުދެއްވަީނ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ.     = ).ެއަދި ކަލޭމެންނަށްވެސް )ރިޒުގުދެއްވަނީ ތިމަންަރސްކަލާނެގއެވ  

     =  .ެހަަމކަށަވަރުްނ ެއކުދިން ެމރުންވިއެވ       = .ިބޮޑުވެގެންާވ ފާފަެއއްކަމުގައ  

       =  ެއަދި ކަލޭމެން ޒިނޭއާިއ ގާތްނުވާށެވ!          =  ހަމަކަށަވަރުން ެއކަން ީވ

 ކަމެއްކަމުގައެވެ. )ހުުތރުކަންބޮޑު އަިދ ަހއްދުފަހަނަޅައިެގންފައިވާ ކަމަކަެށވެ.(  فاحش     =  އަިދ

  އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ގޮތެކެވެ. 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 أخއާގެ  شيطانކުރާމީހުންނަކީ  إسرافކޮށް  خردއެއްނެތި ބޭކާރު  حقّއެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެއްެވސް  (27)

 އަށް ކާަފރުވުން ބޮޑުމީަހކުކަމުގައެވެ.  ربّއާީވ އޭނާެގ  شيطانންނެވެ. އަދި 
الّله)އަދި އޭ  (28) އަކަށް އެދިވަޑައިގެން އެމީހުންެގ  رحمةން  حضرةގެ  ربّ( ކަލޭގެފާނުންގެ 1އެވެ رسول

އަދާކުރަންވެފަިއވާ މީހަުކ  حقّފަރާތުން މޫނުފުޅު އަނބުރުއްވަިއލަންޏާވެސް( )އެބަހީ: ކަޭލގެފާނުން އެބަޔަކަށް 
އައިސް ކަމަކަްށ އެދި އެފަދަ ހޭަދއެއް ކުރެްއވެންނެތި އެަކމާ ލަދުފުޅުން މޫނުފުޅު އަނބުރުްއވަންޏާވެސް( ަފެހ 

 !ރަނގަުޅ ފަސޭހަބަސްފުޅު ވިދާޅުވާށެވެ  އެމީހުންނަށް
 !އަދި އެްއވެސްއެްއޗެްއ ހޭދަނުުކރުމަށްޓަކަިއ އަތްނަގަިއ ަކރުަގއި ައއްސަިއ ކަސްތަޅުއަޅާފައި ނުބާްއވާށެވެ  (29)

)އެބަހީ: ކޮންމެހެްނ ހޭދަުކރަންވީ އެއްެޗްއ  !އަދި އެއަްތ އެީކއެކައްޗަކަްށ ފަތުާރލައި ިނއުޅާލަިއ ނުަހދާށެވެ
ފަހެ އެހެްނހަދައިފިއްާޔ މަލާމާްތ  !( އަދި ުހރިހުިރހާއެްއޗެއް ެއީކ ހޭދަނުކުރާެށވެ !ކޮށް ނުބަހައްޓާެށވެ ހޭދަނު

)އެބަހީ: ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހިއްޖެ ހޭދަެއްއ  !ލިބެވިގެންވާ އަދި ހިތާމަކުރަިނވި މީހަކުކަުމގައި ަކލޭވެދާެނއެވެ 
 ދި އެކީއެކަްށ އަތްމަތިހުސްކޮށްފިނަމަ ހިތާމަުކރަންޖެހޭނެއެވެ.( ނުކޮށްފިނަމަ އެމީހުންގެ ަމލާމާތް ލިބޭނެެއވެ. އަ

الّله)އޭ  (31) ެއކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް ރިުޒުގ  ربّ( ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ !އެވެ  رسول
ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ. އަިދ އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް ރިޒުުގ މަދުކުރަްއވާ ދަތިުކރައްަވއެވެ. 

ތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ބައްލަާވވޮޑިގެްނާވ  خبرހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ ވޮޑިގެންވީ ެއކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ 
 ގަެއވެ. ކަލަކުކަމު

 !ވެދާނޭކަމަްށ ބިރުްނ ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާށެވެ  فقير( އަިދ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  (31)
އެކުދިންނަށާއި އަދި ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުެދއްވަނީ )އަދި ދެްއާވނީވެސް( ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުްނ 

 ަގއިވިެއވެ. އެކުދިން މެރުމަީކ ބޮޑުވެގެންާވ ފާފައެއްކަމު
ހަމަކަށަަވުރން އެކަންތަކަީކ ހުތުރުކަންބޮޑު، އަިދ  !އަދި ަކލޭމެން ޒިނޭއާިއ ގާތްުނވާށެވެ  (32)

ކުރަނިިވ  واصلހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމެކެވެ. އަިދ އެީއ ނުބަިއވެގެންާވ މަގެެކވެ. )އެީއ އެކަމުެގ ެވރިާޔ ނަރަަކއަށް 
 މަގެކެވެ.( 

 ެގާްތވެްސ  އެޔާ  .؟ވެ ކުރަްއވާފަިއ އެކަންެޏއްޫނނެވެ. އަދި ކިއެްއހެއްޔެ حرامމިވަީނ ޒިނޭ  الّله !ދަންނައެވ
 . والّلهأعلمކުރެއްވުުމގެ އެންމެަމތީ ދަރަޖައެވެ.  حرامއެއީ އެކަން  !ނުވާން އަންގަވާަފއެވެ 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   ްއެއް ނުމަރާެށވެ نفسއަދި ަކލޭމެނ!        = ކުރައްވާފައި އެވާ.  حرام الّله

     = ّއަާކލައިގެންމެނުވީ.  حق          =   ްވެއްޖެމީާހ.  قتلއަިދ އަނިޔާެވރިވެިވގެނ

 ( !)ދަންނައެވެ     =  .ެފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވ       = 

  ެވރިޔާއަްށ ާބރެއް.  ولىއޭނާގެ      ފަެހ ޭއނާ އިްސރާފު ުނކުރާހުށިކަެމވެ. )ަހއްދުފަހަނަޅައިެގްނ

 ނުދާހުށިކަމެވެ.(      = ކުރުމުގައި. )މީުހން މެރުމުގައި(  قتل      =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ވެިރޔާވިއެވެ.(  ولىއޭނާވިއެވެ. )އެބަހީ: ަމރުވިމީާހގެ      = ލިިބގެންވާ ީމހަކުކަމުގައި.  نصر  

   =  ެއަިދ ަކލޭމެން ގާތްނުވާެށވ !      = .ިޔަތީމުންެގ މުދަލާއ           

 އެރަނގަޅު ގޮތަށްމެނުވީ. =       =   .ްއެކުއްޖާ ބޮޑުވެ ބުއްދި ހަމަޖެހެންދެނ    

    =  ަބރާބަރުުކރާށެވެ  !ތަކާއި އެްގރީމެންޓުތައް ަކލޭމެން ފުއްދާށެވެ  عهدއަިދ މީހުންގެމެދުަގއިާވ!   

  =  ްތައް. عهدހަމަކަަށވަރުނ         =  .ެސުވާލު ެވވެނިވި އެއްޗެްއކަމުގައި.ވިއެވ 

      =  ެއަދި ކަލޭމެްނ މިނުން )މިނެކިރުން( ހަމަަހމަކޮށް ފުއްދާށެވ!    =   ކަލޭމެން މިނަންާޏ

  =  ެިކރާށެވެ. – !އަިދ ކިާރ ވަޒަންކުރާށެވ!           = ވެިރ ސީާދ މީޒާނުން.  عدل

  )ހަމަހަމަ ކަށްާޓއިން(      = ( ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ.  عدلމިެނކިރުން  يعنى:އެގޮްތ )ްެވރިކޮްށ ހަމަުކރުނ 

          =  ިއާއި ދަރުަމއިގެގޮތުްނ މާރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ. ثوابއަދ      =  އަދި ަކޭލ

 !/ ނުުކރާށެވެ. !ނުބުނާށެވެ. / ނުުހއްޓޭށެވެ             =  ެއ ެއއްޗެއްަގއި ކަލެއަްށ އެނގުެމއްުނާވ

!  އެއްޗެއްަގއި. )އެކަމެްއގެ މަޢުލޫމާުތ ކަެލއަށް ނެތްކަމެްއގެ ވާހަކަ( ނޭނގޭވާހަަކ ނުދައްކާެށވެ   

   =  .ްހަމަކަަށވަރުްނ ކަންފަތާިއ ޮލލާިއ އަިދ ހިތ          =  .ްއެުހރިާހ އެއްެޗއްވެސ
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 )އެ ކޮންމެ ެއކައްޗެއް.(    = ެވިއެވ        =  އޭނާގެ ފަރާުތްނ

  ސުވާލުެވވޭނެއެއްެޗއްކަމުގައި            =  ިفخرއަދި ަކލޭ ބިމުގައި ބޮޑާކަމާއ 

  !ވެރިކަމާއެުކ ނުހިނގާެށވެ         =   ެނޑު ފަޅައިނުލެވޭެނއެވ  !ަހމަކަށަވަރުން ކަލެއަްށ ބިންގަ

             = ެއަދި ފަރުބަދަަވރަށް އުސްވެސް )ދިުގވެސް( ުނވެވޭނެއެވ!  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
تعالىحرمةއަދި  (33) އަކާިއ ނުލަިއ  حقّއެއް )މަރަށް މަރުހިފުންަކހަލަ(  نفسތެރިުކރައްވާަފއިވާ އެއްވެްސ  الّله

ވެިރޔާައްށ  ولىއަދި އަނިޔާެވރިގޮތުަގއި )އަނިާޔވެރިެވވިގެން( މަރައިެލވިއްޖެ ކޮންމެ ީމހެއްެގ  !ނުމަރާށެވެ 

ގެގޮތުން ަމރަށް މަުރހިފުމުގެ ާބާރިއ  قصاصހަމަކަށަވަރުންެވސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބރެއް ެދއްވީމެވެ. )އެއީ 

އިްސރާފުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައިގެްނ  )މެރުމުގައި (ކުރުމުަގިއ /  قتلމަރުގެދިަޔ ހިފުމާިއ މިފަަދ ބާރެވެ.( ފަެހ 

)މިއަމުރަކީ މިކަމުެގ  !އަށް އަނިޔާކޮށް ނުހަދާށެވެ خالفއާއި  قواعدއި އެބަހީ: މަރަށް މަުރހިފުމުގަ !ނުދާށެވެ

 نصرވެރިާޔއަކީ  ولىމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ކޮންމެމީަހކަށް އޮތް އަމުރެެކވެ.(  ހަމަކަށަވަރުން ަމރާލެވުނުީމހާގެ 

 ލިބެވިގެންާވ މީހެކެވެ. 

)ރަނގަޅު ެހޔޮގޮތަީކ  !މުދަލާިއ ކަލޭމެން ގާތްނުވާށެވެ ކުއްޖާެގ  يتيمއަދި ރަނގަޅު ެހޔޮގޮތުަގއި މެުނވީ  (34)

ވެ ބުްއިދ  بالغކުރުމެވެ.( އެއީ އެކުއްޖާ  خردވާ  حقّއެމުދާ ތަރައްޤީކޮށް ބެެލހެއްޓުންފަދަ ކަންކަމުަގއި އެކަމަށް 

 الّله)އެއީ  !ތަކާއި އެއްބަސްުވންތައް ކަލޭމެން ބަރާަބރަށް ފުއްދާށެވެ  عهدހަމަޖެހެންދެންނެވެ. އަދި ކަލޭމެންގެ 

ދުވަހުންވެްސ(  قيامةތަކަކީ ) عهدތަކެެވ.( ހަމަކަށަވަރުން  عهدތަކާއި މީސްތަކުްނގެ މެދުގަިއވާ  عهدއާއިމެދުވާ 

 ސުވާލުެވވޭނެ އެްއޗެކެވެ. 

ެވރި ސީދާ މީޒާނުން / ތިލަފަތުން ކަލޭމެްނ  عدلއަދި  !އަދި މިނުން ކަލޭމެން ހަަމހަމަކޮށް ފުއްދާށެވެ  (35)

 މާހެޮޔވެގެންެވއެވެ.  ެއކަން އާއި ދަރުމައިެގގޮތުން ثواب)އެބަހީ: ކިރުްނ ހަމަހަމަުކރާށެވެ.(   !ވަޒަންުކރާށެވެ ކިރާ 

އެހެީނ  !އަދި ެއ ެއއްޗެއްަގިއ ކަލެއަްށ އެނގުމެއްނެްތ އެއްެޗއްެގ ނުަވތަ ކަމެއްެގ ވާހަަކ ަކލޭ ނުދަްއކާށެވެ (36)

 قيامةތަކީ )ިމހުރިހާ ެއއްޗަކީ( އޭނަޔާމެދު ސުާވލުެވވޭނެ ތަކެއްޗެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކަންފަތާއި ލޮާލއި އަދި ހި

 ދުވަހުންނެވެ. 

އެހެނީ ހަމަކަަށވަުރްނ  !ވެރިކަމާއެކު ނުހިނގާށެވެ فخر( ބިމުަގއި ބޮޑާވެ !އަދި )އޭ އިންސާނާއެވެ (37)

ނޑު ފަޅައެްއ ނުެލވޭނެއެވެ. އަިދ )ބޮޑާވެ މަތިހަށިެނގިޔަސް( ަފރުބަަދާޔ  )ގުންފައިޖެހިއަސް( ކަެލއަށް ބިންގަ

 އެއްވަރަްށ ދިގުވެްސ ނުވާނެެއވެ. އުސްނުވާނެެއވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = .ްއެހުިރހާކަމެއ      = .ެއޭެގ ނުބައިކަންވިއެވ        =  ެربّކަލޭގެފާނުންގ 

 ގައި.  حضرةގެ      =  .ިއެކަލާނގެ ުރހިވޮިޑނުގަންނަވާ ކަންތައްކަމުަގއ     =  ީއެއ– 

 ތަކަކީ(  نهىތަކާއި  أمر)އެބަހީ: އިސްވެިދއަ             = ެކަލޭގެފާަންށ  ربّކަލޭގެފާނުންގ

 ގެތެެރއިންާވ ތަކެއްެޗވެ.  وحىބާވައިލެްއވި      = ގެެތރެއިން.  حكمة       =  އަިދ

  !ނުކުރާށެވެ إختيار !އާއެކު ަކލޭ ުނލާށެވެ الّله     =  އެއް / ބަިއވެރިެއއް.  شريكއެހެްނ    

    =  .ެފަހެ )އެހެންހަދައިފިނަމަ( ކަލޭ ަނރަކައަްށ އެއްަލއިލެވޭެނއެވ         =  

 .  حالމަލާމާތްލިބެިވ ފައްސަިއލެވިގެންާވ       =  ަކލޭމެްނ  ربّ( ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ مشرك)ޭއ

  ؟ކުރެއްީވހެއްެޔވެ خاصّ   =  ) ްފިިރހެންދަރީނުން. )ފިރިހެންޖިންސު ނިސްބަތްުކރުމުނ     

   =  ެުކރައްަވއި(   إختيارފުޅަށް ހިއްަޕވައި. ) ذاتބޭކަލުންގެތެެރއިން ެއަކލާނގެ  مالئكةއަިދ އެަކލާނގ 

    =   )ުއަްނހެންދަރިްނ )އަންހެންޖިންސ     =  އެހެންކަމަށްވަްނޏާ( ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެްނ(

  ބުނަނީއެވެ.      = .ްދޮގާިއ އޮޅުަވއިލުމުެގގޮތުން( ަވރަށްވެްސ ބޮޑުވެގެްނވާ ަބހެއ(     

    =   ުبيانން  عبارةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަބޔާންކުރައްަވއި އެންގެވީމެވެ. )ތަފާތ 

 ކުރެއްވީމެވެ.(       =  ިގައި.  قرآنމ    =  ލިބިގަތުމަށް.  عبرةއެީމހުން ހަނދާންކޮްށ

     =  .ެއަދި އެމީހުންނަްށ އިތުުރ ނުެވއެވ     = އާިއ ދުރަްށ  حقّކަންމެނުވީ. ) نـَْفرة

 ދިއުންމެނުވީ(    =  ޭ( ކަލޭގެފާުނ ިވދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ!           =  އެަކލާނގެާއ

 ންތަކެްއވާނަމަ.  إلهއެކުގައި،      =  .ްއެމީހުްނ އެބުނާގޮތަށ       =  އެހެްނވެއްޖެއްާޔ
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 އެއިލާހުންަތއް އެިދގެންފީހެވެ.          = ވުމަށް(   واصلގެވެިރ ކަލާނެގއަށް. ) عرش   

 މަގެއް.   =        =  ވަންތަވެ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.  طاهرއެަކލާނެގ ހުްސ      

 ތަކެތީން(  بـُْهَتانއެމީހުން އެބުނާ )ދޮުގ  =     =   .ްވަރަށްބޮޑު މަތިެވރިވެވޮޑިގަތުމަކުނ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވަނަ ާއޔަތާއި ހަމައަށް ެއވާ އާޔަތްތަކުގަިއ  83މިތަނުން ފެށިގެން  َوَقضىَرب كއެހުރިާހކަމެއްެގ )އެބަހީ:   (38)

ގައިވަނީ އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑިނުގަންނަާވ  حضرةެގ  ربّތަކުގެ( ނުބައިކަްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  نهىއެވާ 

 ކަންތައްކަމުގައެވެ.އެަކލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގަންނަވާ ކަންަތއްކަުމގައެވެ. 

ގެ ތެެރއިން ކަޭލގެފާނަްށ  حكمةގެ  ربّތަކަކީ ަކލޭގެފާނުްނގެ  نهىއާއި  أمرއެއީ އެބަހީ: އިސްވެިދޔަ  (39)

ައުކ  شريكށެވެ. ްއވާނުކުރަ إختيار  އަުކ ަކލޭ إلهާއ އެުކ ެއހެން  الّلهގެ ެތރެއިންވާަތކެއްޗެވެ. އަިދ  وحىބާވައިލަްއވާ 

ފިނަމަ އަޅުތަކުންެގ ކުރަްއވައި إختيارއަކު  شريكނުލާށެވެ. ފަހެ އެހެން ހަދައިފިނަމަ އެބަހީ: އެކަލާނެގއާ އެކު 

 ަކލޭ ނަރަަކއަށް ެއއްލަިއލެވިދާނެެއވެ.  حالން ުދރުކުެރވިގެންާވ  رحمةގެ  الّلهމަލާމާތް ލިބެިވ އަދި 

 ربّ( ަކލޭމެންެގ !ެގ އަްނހެންދަރިންނޭ ބުނާމީހުންނޭވެ الّلهަމލާއިކަތުންނަީކ  !ންނޭވެ مشرك)އޭ  (41)

 إختيار ِجْنسُފުޅަށް އަންހެން  ذاتކުރައްވަިއ އަދި ެއކަާލނގެ އަމިއްަލ  خاصّ ِجْنسُކަލޭމެންނަށް ފިރިހެްނ 

ކުރެއްީވހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަލޭމެން ބުނާކަމަށްވަްނޏާ ހަަމކަށަވަރުންވެްސ )ދޮގާއި ުބހުތާނުގެގޮތުން( ކަލޭެމްނ 

 ތިޔަބުނަނީ ވަރަށްެވސް ބޮޑު ބަެހކެވެ. 

ްނ  عبارةތަފާތު  حّجةއާިއ  دليلަގއި ތަފާުތ ަވއްތަރުވައްަތރުެގ  قرآنއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ މި ކީރިިތ  (41)

ާއ  حقّތެރިކަމާިއ  نفرةކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަިދ )އެކަމަުކ(  عبرةحاصلރެއްވީެމވެ. އެީއ އެމީހުްނ ހަނދާންކޮށް ބަޔާންކު

 ދުރަށްދިއުން މެނުވީ އެމީހުންނަށް އިުތރު ުނވެއެވެ. 

ްނ  إلهއެމީހުްނ އެުބނާ ގޮތަްށ އެަކލާނގެާއ އެުކ ެއހެން  !( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ  (42)

ންތަްއ މަެގްއ   إلهެއ  ()އެކަލާނގެާއ ކުއްތަންވުމަށް އަްށ ދިއުމަށް  حضرةގެވެިރ ކަލާނެގ  عرشތަކެއް ވާނަމަ 

 އެދިގަތީހެވެ. ހޯދީހެވެ. 

މާމަީތ  الّلهتعالىްނެގ މީހުްނ އެބުާނ ބަސްތަކުްނ / އެދޮގުބުހުތާނުތަްއ ފިޔަަވިއ  مشركެއ  يعنى:އެމީހުން  (43)

 މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ.ދަރަޖައަކަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

           =    ްކިޔަެއވެ.  تسبيحހަތްއުޑާއި ބިން އެކަލާނެގއަށ      = 

 ންކުރެ(   مؤمنއަދި އެތަންތާނަގއިވާާހ ބަަޔކާިއ )      = .ެއަިދ އެަކއްޗެއްެވސް ުނވެއެވ  

    =   ުކރާަކމުގައިވާމެނުވީ. حمدކިަޔއި  تسبيحއެަކލާނގެއަްށ        =  އެކަމަުކ

 ކަލޭމެންނަކަށް ނުިވސްނެއެވެ. ނޭނގެއެވެ.     =  އެއް.  تسبيحއެތަކެތީެގ     =  

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެވޮޑިގެްނވިއެވެ.       =  (ނުދެއްވާ  عقوبةކޯފާމަޑު )ކުއްިލއަކަްށ 

 ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ަކލަކުކަމުަގއި.       = ުކިޔަވާ  قرآن އަދި ކަޭލގެފާނ

 ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ. )ކިަޔވާވިދާޅުވަންޏާ(                =   ކަޭލގެފާނާއި އަިދ

 އީމާންނުވާމީހުންނާ ދެމެދު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލައްވަމެވެ.    = ދުވަހަށް.  آخرة       

  =  ).ެނުވިސްނޭނޭގޮތުން( ނިވައިކުެރވިފައިވާ ފަރުާދއެްއ )އެއީ ހިތުަގއިލެޭވ ފަރުދާއެެކވ(        

   = .ެއަދި އެީމހުންެގ ހިތްތަކުގެމަީތގަިއ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ެލއްވީމެވ     =  ހުރަެހއް. ނިަވލެްއ 

   = .ެއެއީ އެ )ކިޔަާވވިދާޅުވާއެއްެޗއް( ނުވިސްުނމަށްޓަކައެވ       =  އަދި އެމީހުންެގ

 ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި. )ލެްއވީމެވެ.(    =   .ްބައްކަމެއ         =  އަދި ކަލޭގެފާުނ
ކިޔަވާ ވިދާުޅ  الإلهإاّلالّلهކުރައްވައިފިއްޔާ. )އެބަހީ: އެކަލާނގެ ނަންފުޅުކިޔަވައި ވިދާޅުވެ  ذكر ربّކަލޭގެފާނުންގެ 

 ވެަެއްޖެއްާޔ (     = ގައި.  قرآن    =  :ީއެކަލާނގެ އެއްކަުއވަންތަ. )އެބަހ

 ކިޔައިފިއްޔާ(  كلمةއެއްކައުވަންތަކަުމގެ          =  އެމީހުން އެނބުރި ުފރަގަްސީދ

  ހިނގައިދެއެވެ.    = ُެވ ނުުރހިގެން.  نـَْفَرة      =   .ެތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވަމެވ

          = .ްއެމީހުްނ ެއ އެއްެޗއް އެައހާ ެއއްޗެއ       =  އެމީހުްނ

 ކަލޭގެފާނު )ކިަޔވާ ވިދާޅުވާ( އަޑުއަހަންތިޭބހިނދު.     =  ީَنْجَوىއެހިނދު އެމީހުން އެވަނ 

   ހަދައިގެންނެވެ. )ިސއްުރ ޖަލްސާހަދަިއގެންނެވެ.(       =  .ްއަނިާޔވެރިްނ ބުނިހިނދުނ 

     =  ވާކަމުގަިއ ނުެވއެވެ.  تبعކަލޭމެްނ           =ُޖެހިފައިަވ  ِسْحر
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الّله)ޭއ   =   މީހަކާމެނުވީ.    !( ަކލޭެގފާނު ނިކަން ބަްއލަވާެށވެ!އެވެ رسول       

    =  ްޖަހަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން.   مثالއެމީހުން ކަލޭގެފާނަށ    =  ފަހެ އެމީހުްނ

    މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ.     = ( ެމަގަްށ އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަ ނުެވއެވެ. حقّަފހ ) 

     =   ެން( ބުންޏެވެ.  مشركއަދި އެމީހުން )އ             =  އަުހރެމެން ކައްޓަށްެވ

  .؟ފީވެ ިހރަފުހަށްވުމަށްފަުހގައިެހއްޔެވެ     =  .ީއަުހރެމެން )އަލުންދިިރގެން( ފޮނުވޭނ   

     =  ްއައު ެހއްދެވުމަކުނ . 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 طاهرކިޔައެވެ. އެކަލާނގެ ހުސް  تسبيحހަތްއުޑާއި ބިމާިއ އަދި އެތަންތާނގައިާވހާބަޔަުކ އެކަލާނގެައށް  (44)

ކަލޭމެނަަކށް ނުވިސްނޭނެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން ކޯފާމަޑު )އަިދ  تسبيحވަންތަކުރެއެވެ. ެއކަމަކު އެތަކެތި އެކިޔާ 
 ނުދެއްވާ( އަިދ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވާަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލާނގެ ވޮޑިގެންވެެއވެ.  عقوبةކުއްލިއަކަްށ 

الّله)އޭ  (45) ނުވާ އެ މީހުންނާިއ  إيمانދުވަހަށް  آخرةކިޔަާވ ވިދާޅުވަންާޏ  قرآن( ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسول
ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު )ަކލޭގެފާނުންެގ ކިޔަާވވިދާޅުވުމުން އެްއެޗއް ނުވިސްނޭނޭގޮތުން( އެމީހުންެގ ހިތްތަކުގެމަީތގަިއ 

 ސްބަބުންނެވެ. ެއއީ އެިޟހުންގެ ކާިފރުކަމާއި އިންކާުރގެނިވައި ފަރުާދއެއް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވެ. 

އަދި އެމީހުންނަްށ ނުވިސްނޭނޭގޮތުްނ އެީމހުންެގ ހިތްަތކުގެމަތީގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނިވަެލްއ  (46)
ލެއްވީމެވެ. އަިދ އެމީހުންެގ ކަންފަތްތަުކގެމަތީގަިއ އެަބހީ: ެއމީހުންގެ އިވުމުގެމަތީަގއި ަބއްކަމެްއ ެލއްވީމެވެ. އަިދ 

الّلهގެ އެއްކައުވަންތަކަން  ربّވުމުގައި ަކލޭގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅު قرآنކަލޭގެފާނު  إاّل إله اَل ކިޔަާވ  يعنى:
 نفرتންގެމީހުްނ ނުރުިހ  مشركކުރައްަވއި ހަނދާްނކުރައްަވއިފިއްޔާ އެ  ِذكرވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އެަބހީ: އެކަލާނެގ 

 ވެގެން ފުަރގަސްދީ އެނުބރިދެއެވެ. 

ކިޔަާވ ވިދާޅުާވ އަޑުއަހަންތިބޭިއުރ އެމީހުްނ އެައހާ ެއއްޗެްއ  قرآنން ަކލޭގެފާނު  مشركެއ  يعنى:އެމީހުން  (47)
ހަދައިގެންނެވެ. ސިްއރު ޖަްލސާ ހަދަިއ  َنْجوىތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ. އެހިނދު އެމީހުން އެވަނީ 

ނޑު ބުނެއެވެ.   تبعޖެހިފައިވާ މީހަކާމެނުވީ ކަލޭމެން  ِسْحرُސިއްރުާވހަކަ ދެއްކުމުަގއެވެ. އަދި އެ އަިނޔާވެރިްނގަ

 ވާކަމުގައި ުނވެއެވެ. 

الّله)އޭ   (48) ޖަހަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން ިނކަްނ  مثال( ކަޭލގެފާނާ މެދު އެީމހުން !އެވެ رسول
ޖެހިފައިވާ މީހެެކވެ. އެީއ ޅެންވެރިއެެކވެ. އެީއ  ِسْحرُ)އެމީހުން ބުެނއެވެ. އެީއ  !ދެކެވަޑައިގެންބައްަލވާށެވެ

މަުގ ެގއްިލ އޮޅިފައެވެ.  حقّމޮޔައެކެވެ....... އަދިވެސް އެާބވަތުެގ ެއހެންތަކެތިވެްސ ކިަޔެއވެ.( ފަެހ އެމީހުްނ އެވަީނ 
 ވުމަށް އެމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ.  واصلއަދި ސީދާ ތެދުމަގަްށ 

ައހުރެމެްނ މަރުެވ ކަށްޓަްށެވ ަކށިތައް ފީެވ ވެއްޔަށްެވ ހިރަފުހަްށވުމަށްފަުހ  ވެ.ނެއަދި އެީމހުން ބުން (49)
 އަލުން ެހއްދެވިގެްނ ދެވަނަފަަހރަށްވެސް އަހުރެމެްނ ފޮނުވޭނެެހއްޔެވެ؟ )ނުފޮނުވޭނެެއވެ. އެީއ ވާނޭކަމެއްނޫެނވެ.(



                      
 

9 2 9   

މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  ( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެ رسولالّله)ޭއ!        =  ެކަލޭމެްނ ިހލަޔަށްވާށެވ!   

    = ެނޑަށް )ވާެށވ  ( !ނުވަަތ ދަގަ             =  ުނވަތަ ަކލޭމެްނ

 .  !ހިތަށް ައރާތަކެތީގެެތރެއިްނ އެންމެބޮޑު އެއްޗަކަްށވާށެވ    =  ފަެހ ދެްނ ޭއރުްނ އެމީުހްނ

   ނިކަންހުރެ ބުނާނެެއވެ      = ެ؟އަުހރެމެން )ަމރުވުމަށްފަހު އަލުންވެސް( ފޮނުވާނީ ކާކުބާވަެއވ . 

  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        =  .ެއެއީ ނެތުމުގެ ތެރެއިން ަކލޭމެން ހެއްެދވިކަލާނެގއެވ

 އެވެ.(  الّله)      =  .ުއެންމެފުރަތަމަފަަހރ           =  ފަެހ އެަހއިރުްނ

 ށް އެމީހުންގެ ބޯަތއް މައްޗަށް ނަގަނަގާަފއި ތިރިކުރާނެެއވެ. އަކަލޭގެފާނާ ދިމާ     =  ްއަދި އެމީހުނ

 ބުނާނެއެވެ.       =  ެ؟)ތިޔަކަމެއް( ވާނީ ދެްނ ކޮންިއރަކުންބާވައެވ    = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވ! 

        =  ްކުެރވެއެވެ. )ދާދިގާތެވެ.(  أّميد ދާދިގާތުގަިއ އެކަންވުނ       = 

 އިއްަވވާދުވަެހވެ. ޮގވާލައްވާުދވަހެވެ.  ِنَداءއެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް        = 

 ފަހެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިެވ ޖަވާބުދޭނެއެވެ. )ނުވަތަ އެަކލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ޖަވާބުދޭނެއެވެ.( 

     =  .ެއަދި ކަލޭމެން )އެދުވަހުން( ީހކުރާނެެއވ         =  )ިކަލޭމެން )ދުނިޔޭގައ

 ދާދިމަދުވަގުތުކޮޅެއްގައި މެނުީވ ލަްސވެ ނުތިބެެއވެ.      = ( ެتقوىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ  )ވެިރ

  !އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ              )އެމީހުްނ )އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކަްށ

  ރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާ.     ްشيطانހަމަކަށަަވރުނ  .        =  އެމީހުްނެގ މެދުަގިއ

  ރުޅިވެރިކަްނ އުފައްދަިއ ފަސާދަކުެރއެވެ.   =  ްއާ.  شيطانހަމަކަށަަވރުނ      = 

 އިންސާނާއަށްޓަކައިިވއެވެ.        =  އަުކކަމުގައި.  عدوّަބޔާންވެގެންާވ       =  

   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.ެގކަންތަްއ ކަލޭމެން ربّ( ކަލޭމެން ެގ !ންނޭވެ  مشرك)އޭ     =  އެަކލާނެގ

  ލައްަވއެވެ. رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވަންާޏ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް            =  ނުވަތަ އެަކލާނެގ
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 ދެއްވާފާެނއެވެ. عذابއެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ ެއކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް       =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުްއވަމުއެވެ.      =  ްއަުކ ކަމުގައި.  وكيلެއމީހުންގެމައްޗަށ        

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. ربّއަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ  =            =  އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާާހ

 ބަޔަކު.       =  .ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ މާތްުކރެްއވީމެވ      

    =  ބޭކަލުްނެގ މައްޗަށް. نبىބޭަކލުން އަނެއްބަިއ  نبىބައެްއ          =  އަިދ

  ދެއްވީމެވެ. زَبـُْورއަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عليهالّسالم داؤد
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑަށް ވާށެވެ !( ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسولالّله)އޭ  (50)   !ަކލޭމެން ހިަލޔަށް ނުވަަތ ދަގަ

ހިތުގަިއވާ އެންމެބޮޑު އެްއޗަކަށް ަކލޭމެންާވށެވެ. )އެފަދަ ބޮޑުއެއްޗަކަށްވުމަށްފަހު( ދެްނ ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ  (51)
އެީއ  !ނިކަންހުރެ އެމީހުން ތިމަންމެން ިދރުއްަވއިގެން އަލުްނ ފޮނުްއވާނީ ކާކުޯތ އަަހއިފިއްޔާ ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ

އެވެ. ދެން އޭރުްނ ނިކަންުހރެ ކަލޭގެފާާނ  الّلهލާނެގއެވެ. ނެތުމުގެތެރެއިން ުފރަތަމައިންވެްސ ަކލޭމެން ހެއްދެިވ ކަ 
ދިމާލަށް އެމީހުންގެ ބޯަތއް ަހލުވަަހލުވާފަިއ ބުނާނެއެވެ. ތިޔަވިދާޅުވާކަމެއް ދެންވާީނ ކޮންއިަރކުންބާވައެވެ؟ 

 ެއކަން ދާދިގާތުަގއި ވެދާނެއެވެ.  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

އިްއވަވާޭނ ދުވަެހެވ. )ނުވަތަ ކަލޭމެންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ِنَداءންނަށް އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ (52)
( ފަހެ )އެދުވަހުން( ކަލޭމެން އެކަލާނެގ އަމުރުފުޅަށް އެކަލާނގެައްށ 5އިއްވަވާދުަވސް ހަނދާންުކރާށެވެ ِنَداء

ޔޭގަިއ ދާދި ަމުދ ކިޔަމަންތެރި ކަމާެއކު ޖަވާބުދޭނެެއވެ. )އަދި އެދުވަހުްނ( ކަލޭމެން ހީކުރާީނ ދުނި
 ހިނދުކޮޅެއްގައިމެނުވީ ކަލޭމެން ނުތިބޭކަމަށެވެ. 

އަދި )އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް( ރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާ ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެާފުނ  (53)
އާ އެމީހުންގެމެދުގައި ުރޅިވެރިކަން އުފައްދައި ފަސާދަުކރެއެވެ. ހަމަކަަށވަުރްނ  شيطانހަމަކަށަަވރުން  !ވިދާޅުވާށެވެ

 ތެިރއެކެވެ.  عداوةތެރިކަން ަބޔާންވެގެންވާ  عداوةއާ އަީކ އިންސާނުންނަށް އޭާނގެ  شيطان

ނެގ ކަލޭމެންެގ އެންމެހަިއ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ. އެަކލާ ربّ( ަކލޭމެންގެ !ންނޭވެ مشرك)އޭ  (54)
ަލއްވަެއެވ. އަދި އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވަންާޏ ކަލޭމެނަްށ   رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ 

الّلهދެއްވައެވެ. އަދި އޭ  عذابއެކަލާނގެ  އެީމހުންގެމައްޗަށްާވ ވަީކލަކު ކަމުަގއި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  !އެވެ رسول
އެމީހުންނަްށ  ِرَسالَـةކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ. )ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާުނ ފޮނުއްވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 އިއްވަަވއިދެއްވުމަށެވެ.( 

 نبىޑިގަތުންބޮޑެވެ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ދެެނވޮ ربّއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާބަަޔކު ަކލޭގެފާނުންެގ  (55)

عليهބޭކަލުން އޭގެ ެއއްބައިބޭކަލުްނގެމައްޗަށް އަެނއްބައިބޭކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ މާތްުކރެއްވީމެވެ. އަދި  داؤد
 ދެއްވީމެވެ. زَبـُْورُއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  الّسالم
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  =  ޭ( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ!        =  ޭ( ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشرك)އ

 !ކޮށްބަލާށެވެ دعاءޮގވައި  )އަިދ ޭބކަލުންނަށް(ންކަމުގައި( ހީކުރާަތކެއްޗަށް ربّންކަމުގައި އަދި  إله)     

  އެކަލާނގެ ފިަޔވައި.  =  =  ްވެގެން ުނވެއެެވ.  ِمْلكُއެތަެކއްޗަށް  ނުވަތަ އެބަޔަކަށ

 )ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ.(        =  .ްަކޭލމެންގެ ކިބައިްނ އުނދަުގލެއްފިުލވަިއ ލުމަށ  

    =  ).ެއަދި އުނދަޫގ ެއހެންފަރާތަކަްށ އަނބުަރއިުލމަށްވިޔަސް )ކުޅަދާނަނުވާނެެއވ      

 އެމީހުންނަކީ / އެބޭކަލުންނަކީ.  =      = އެިދވަޑައިގަންނަާވ ކުރައްވާ،  دعاء

 ބޭކަލުންނެވެ.      =  އަްށ. حضرةގެ  ربّއެބޭކަލުންެގ   =  .ްކުއްތަްނވެވަޑައިގަތުްނ / ގާތްކަނ

    =  .ޯއެބޭަކލުންކުެރ އެންމެ ުކއްތަންވެގެންވަީނ ކޮންބޭކަލަކުތ        =   އަިދ

އެދިވަޑައިގަންނަވާ.   رحمةއެބޭކަލުން އެކަލާނެގ         = ެއަްށ  عذابއަދި އެބޭަކލުން އެކަލާނގ

  ބިރުވެތިވެވަޑަިއގަންނަވާ.       =  ެعذابގެ  ربّހަމަކަށަވަރުން ކަޭލގެފާނުންގ  .   

     =  .ެބިރުވެތިވެވޭ ެއއްޗެއްކަުމގައިވިެއވ         =  .ެއަދި އެއްވެސް ރަެށއް ނުވެެއވ

   އެއްުނވެއެވެ.(  قرية)އެއްވެސް     =  އެރަެށއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަާލކު ުކރައްވާެނ

 މެނުވީ.         = ދުވަސް އައުމުގެކުރިން.  قيامةވުމުގެކުރިން /  قيامة         = 

 ދެއްވާނެމެނުވީ.  عذابނުވަތަ ެއރަށަކަްށ )އެރަެށއްެގ ބަޔަކަށް( ތިމަންރަސްަކލާނެގ        = 

  އަކުން.  عذابގަދަވެގެންާވ      = .ެއެކަްނިވއެވ          =  ފޮތުގަިއ

 ގަިއ ިލޔެވިގެން( لوحْالَمْحُفوظُލިޔެވިގެން. )      = .ެއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަނާެވވޮޑިނުގަންނަވަމެވ 

      = ން އެދިގެްނ  مشركގެ  أّمةތިމަންރަސްަކލާނގެ  ފޮނުއްވުމުން. )އެބަހީ: ިމ  ތައް معجزة

   ނުފޮނުއްވީ(  معجزة        =  ަ( معجزةތަކުގެމީހުން ) أّمةއިސްވެދިޔ

 ދޮގުކުރުންކަމުގައިމެުނވީ ނުެވއެވެ.      =  ބާގައިގެމީހުންނަށް ެދއްވީމެވެ.  ثمودއަދި ިތމަންރަސްކަލާނެގ

       = ފުޅު.  َجَملُއެއްެގގޮުތން(  معجزةއެްއގެގޮތުްނ ) دليل         =  ަފހެ އެމީހުްނ
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 އެއަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ.         =  ެނުފޮނުއްވަމެވެ.   عبرةއާއި  دليلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ

         = .ީބިރުގެންެނވުމަށްމެނުވ  
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ްނ  رب ންކަމުގަްއޔާިއ  إلهފިޔަވަިއ  الّله( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ. ކަލޭމެްނ !އެވެ الّله رسول)އޭ  (56)

ފަހެ ކަލޭމެނަށް ޖެހިފަިއާވ  !ކޮށްބަލާެށވެ دعاءކަމުގައި ހަދަިއގެން އެަފރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުާރ ފަރާތްތަކަްށ ގޮވާ 
އުނދަގުލާިއ ދަތިކަްނ ަކލޭމެންގެ ކިބައިްނ ފިލުަވއިލުމުެގ ެއްއވެސް ާބރުެވރިކަމެްއ އެފަރާތްތަކަްށ ލިބިގެްނ ނުވެެއވެ. 
އަދި އެ އުނަދގޫ ެއހެން ފަރާތަކަްށ އަނބުަރއިލުންވެްސ އެއިންފަރާތަކަށް ިމލްކުވެގެންުނވެއެވެ. ކުޅަދާނަވެގެްނ 

 . ނުވެއެވެ

  ީގެފާނަށާިއ  ُعَزيـْرُބޭަކލުންނަށާއި  مالئكةންުކރެ  مشركދަންނައެވެ. މިއާޔަތުްނ އިޝާރަްތވެގެްނ މިވަނ
ެގ  الّله( މިބޭބޭކަލުންނަށް އަޅުކަންުކރި ބަޔަކަށެވެ. ފަެހ މިއިން އެްއވެސް ބޭަކލަކީ الّسالم عليهمގެފާނަށާއި ) عيسى

އަކުކަމުަގިއ  إلهފުޅަށް މެނުީވ އެއްވެްސ ކަެމއްކުރެްއވޭޭނ ބޭކަލުންނެްއނޫނެވެ. އެއިްނ ެއއްވެްސ ބޭކަަލކީ  إْذنَ
ައްށ  الّلهެގ އަޅުންނެވެ.  الّلهއަކުކަމުގަިއވުން ެއކަށީގެންާވ ބޭކަލުންނެއްނޫެނވެ. އެއީވެްސ ހަމަ  ربّނުވަތަ 

އަށް ގާތްކަާމއި ުކއްތަންުވްނ  حضرةގެ  الّله. ކޮންމެ ބޭަކލަކުވެސް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެންވާ މާތްބޭަކލުން ތަކެެކވެ
 .  أعلم والّلهއެދިވަޑައިގަންނަވަނީެއވެ. ދެން މިއަންނަ ާއޔަތުގަިއ އެވަީނ ެއވާހަކައެވެ. 

އެދިވަޑައިގަންނަާވ ބޭަކލުންނެވެ. އަިދ   ަމށްކުއްތަންވު އަށް  حضرةގެ  ربّއެބޭކަލުންނީ އެބޭކަލުންެގ  (57)
އެކުއްތަންވުމުގަިއ އެންމެ ުކއްތަންވެ ވަޑަިއގެންނެވެނީ ކޮންޭބލަކަށްތޯ ބެްއލެވުމަށް ވާދަުކރަްއވާ ބޭކަލުންެނވެ. ައިދ 

ެއވެ. އަްށ ބިުރވެތިވެ ވަޑައިގަންނަވަ عذابއަށް އެދިވަޑައިގަންނަަވއި އަިދ އެކަލާނެގ  رحمةއެބޭކަލުން ެއކަލާނެގ 
 އަީކ ބިރުވެިތވެވިގެްނވާ ެއްއޗެކެވެ.  عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ 

 އަުހލުވެރި  ވުމުގެ ުކރިން ެއރަށެއް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަހލާކު ނުކުރައްވާނެ ުނވަތަ ެއރަށެއްގެ قيامة (58)
 قَـْريَـةތިމަންރަސްަކލާނެގ ނުދެއްވާެނ އެްއވެސް ރަށެްއ ނުވާނެެއވެ. )އެަބހީ: ކޮންމެ  عذابބަޔަކަށް ގަަދވެގެންާވ 

ވުމުެގ ކުރިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަހލާކުުކަރއްވާހުށީމެވެ. ުނވަތަ އެރަށެްއގެ ބަަޔކަށް ގަދަވެގެންާވ  قيامةއެއްވެްސ 
ފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެރިެވއްޖެހިނދުންނެވެ.(  رأمގެ  الّلهްނ ދޮގުކޮްށ  رسولދެއްާވހުށީމެވެ. އެީއ އެބަޔަުކ  عذاب

 ގައި ލިެޔވިގެންނެވެ. ފޮޅުވަތްދެމިގެންނެވެ.  الَمْحفوظ َلْوحُ: يعنىއެކަންވަނީ ފޮތުަގއި 

އިސްވެދިަޔ  ންނެވީ ފޮނުވުމުން މަނާވެވޮޑިގެ معجزةއަށް( ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބޮޑެތިބޮޑެތި  أّمةއަދި )މި  (59)
ަތްއ  أّمةަތކުގެ މީުހން ދޮގުކުރުންކަމުަގއިވުމެވެ. )ޭއރުން އެ  أّمةފޮނުއްވުމަށްފަހު( އެ  معجزةތަކަށް ) أّمة

 معجزة -ެއއްގެގޮތުްނ  دليلބާގަިއގެ ީމހުންނަށް  ثمودވެްސ ހަލާުކވެއްޖައީެހވެ.( އަދި  أّمةހަލާކުވެދިޔަފަަދއިން ިމ 
 –ެދއްވީމެވެ. ފަެހ އެމީހުން އެއަށް އަނިޔާެވރިވީއެވެ. އަދި މީސްތަކުން ިބރުގެންނެވުމަށްމެނުވީ  جملއެއްގެގޮތުން 

ފޮނުްއވާނެކަމުގަިއ ނުވެެއވެ.  معجزةނުވަތަ ކުްއލިއަކަށް ހަލާެކއް ފޮނުްއވުމަށްމެނުވީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެފަދަ 
 އަތުވެދާނެއެވެ.( عذابިފއްޔާ ހަމަުކއްލިައކަށް އާ ޮދގުކޮށް رسولެއއް ފޮނުއްވުމަށްފަުހ ދެން  معجزة)އެފަދަ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ޭالّله)އ  ކުރެްއވިހިނދު )ހަނދުމަފުޅު وحى( ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަޭލގެފާނަށް !އެވެ رسول

  ( !ކުރައްވާެށވެ  =  ެربّހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާުނންގ .        =  މީސްތަުކްނ

 ވަށާލައްަވއިފިއެވެ. )ެއކަލާނެގ ިއރާދައިގެެތރެއިން ެއކަކަށްެވސް ދެމިނުގަނެވޭނެއެވެ.(         = 

 އަދި ުހވަފެން ނުވަަތ ދެއްެކވި ދެްއކެވުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުަލއްވަމެވެ.        =  ަކލޭގެފާަންށ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދެްއކެވެ.      =  ާއެްއ ކަމުގަިއ މެނުވީ. إمتحانމީސްތަކުންނަށްވ  

       =  ިއެއް ކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ.(   إمتحانލެއްވެިވގެންވާ ަގހާއި. )އެގަސްވެސް  لعنةއަދ

    = ގައި ނަންގަނެވިގެންވާ.  قرآن      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީުހްނ

 ބިރުގަންނަވަމެވެ.     = .ެަފހެ އެމީހުންަނށް އިތުރުުނވެއެވ       = 

 އާިއ ދުރަށްދިއުންެމނުވީ.  حقّބޮޑުވެގެންވާ މަގުުފރެދުންމެނުވީ /         =  مالئكةއަިދ 

 ކުރެްއވިހިނދު.  وحىބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ      =  الّسالمތިޔަބޭކަލުްނ عليه އަްށ  آدم

  !ކުރައްވާށެވެ سجدة        =  ކުެރއްވިެއވެ. سجدةމެނުވީ އެ އެންމެބޭަކލުން  إبليسދެންފަެހ  

   = .ެއޭނާ ދެންނެިވއެވ    =   ްކުރާނޭހެއްެޔވެ؟  سجدةއަުހރެނ        = 

 ައކަށް.  مخلوقއިބަރަސްކަލާނެގ މަށިން ހެއްދެިވ    = .ެއެޮސުރ ދެންނެވިއެވ         

     =  ދެއްާވ  خبرއާ މެުދ ނިކަން  مخلوقއިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާގެމައްޗަްށ ާމތްކުރެއްިވ

   !ބައްލަވާށެވެ  =  .ާއިބަރަްސކަލާނެގ މިއަާޅ ފަސްކުރައްަވއިފިއްޔ         = قيامة 

 ދުވަހާ ހަމައަށް.          =  ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ އޭާނގެ ަދރިފަސްކޮޅު މަގުުފރައްާދ ާވ ވައްާދ

  ދާދިމަދުބަޔަކުމެނުވީ.  =    ހުށީމެވެ.     = ކުރެްއވިއެވެ. ކަލޭދާެށވެ الّلهتعالىوحى! 
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 އާއިެޖހެންދެންނެވެ.(  قيامة)ކަޭލ ތިޔަުހރީ ފަްސކުރަްއވާފައެވެ.        =  ފަެހ އެީމހުންކުެރ

  ( !ވީމީހުން. )ދަންނައެވެ تبعކަލެއާިއ    =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ނަރަަކ ެއީއ

  އެމީހުންނާއި ަކލެއާިއ އެންމެންެގ ޖަޒާއެވެ.     =  ާجزاءފުރިހަމަެވ ބަރާަބރުވެގެްނވ 

  އެއްގެގޮތުން. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (60) އެންެމހަިއ މީސްަތކުން ވަށަިއލައްަވއިގެްނ ވެެއވެ. މިފަދައިްނ  ربّ ( ަކލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول

ތެިރކަމާިއ ދެނެވޮޑިގަތުުމްނ  قدرة)އެކަލާނގެ  !ކުެރއްވިހިނުދ ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ وحىކަލޭގެފާނަްށ އެކަލާނެގ 

ނގެ ކަލޭގެފާުނ ހަމައެކަކަށްވެސް ޭބރު ނުެވވޭނެއެވެ. ކަޭލގެފާނާ އިދިކޮުޅމީހުންގެ ފަރާތުން ތިމަންރަްސކަލާ
ައިދ  !ސަލާމަތްކުރަްއވާހުށީމެވެ. އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދެެކ ބިރުފުޅުގެން ވަޑައި ނުގަންަނވާ ހުށިކަމެވެ

( އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް އެދެއްެކިވ !ކަން އިއްވަވާެށވެ رسولކުރެވިަފއިވާފަދައަކުން  أمرކަލޭގެފާނަށް 

ގެ ރޭަގއި އެަކލޭގެާފނަށް އެދެއްކެވުނު އެިކއެކި ތަކެްއޗާއި ތަންތަނުެގ  معراجއި އާ إسراءދެއްކެވުން )އެއީ 

އެްއކަމުގައިމެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުނލައްވަެމވެ. )އޭެގ ސަބަުބްނ  إمتحانވާހަކައެވެ.( އެީއ މީސްތަކުންނަށްާވ 

ގައި ެއގަހެްއގެ ާވަހަކ  قرآنވެ.( އަދި އެއްބައެއްެގ އީމާންކަން ގަދަވެ އަނެއްބައެްއގެ ދެކޮޅުެވރިަކން ގަދަވިއެ 

 َزق ومُެއކެވެ. )ެއގަހަީކ  إمتحانލެްއވިގެްނ އެވާަގހުެގ ާވހަކަވެްސ ެއއީ މީސްތަކުންނަށްާވ  لعنةނަންގަނެވިފައިާވ 

ން )އެކިެއިކ  مشركން ވިދާޅުވިެއވެ.( އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ އެަބހީ:  مفّسرގަސްކަމުގަިއ ގިނަ 

ާއ ދުރަށްދިއުންމެނުީވ އެީމހުންނަްށ  حقّން( ިބރުގަންނަވަމެވެ. ަފހެ ބޮޑުެވގެންާވ މަގުުފރެދުމާއި ގޮތްގޮތު

 އިތުރުނުވެެއވެ. 

ކުރެްއވީމެވެ. ދެންަފެހ  أمرބޭކަލުންނަށް ިތމަންރަސްކަލާނެގ  مالئكةކުރާޭށ  سجدةއަްށ  آدمعليهالّسالمއަދި  (61)

އަށް( ދެންނެިވއެވެ. އިަބރަސްަކލާނެގ  الّله) إبليسކުރެްއވިއެވެ. އަދި އެ  سجدةނޫން އެހެންުހރިހާ ޭބކަލުން  إبليس

 ނުކުރާނަމެވެ.(  سجدةކުރަންވީެހއްެޔވެ؟ )އެބަހީ:  سجدةއަކަށްތިމަން  مخلوقމަށިން ހައްދަވާފަިއވާ 

އާއިމެުދ  مخلوقދެންނެވިއެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ ިމއަޅާގެ މައްޗަށް މާތްކުރެއްވި  إبليسއަދި އެ  (62)

ދުވަާހއިހަަމއަށް ފަސްުކރެއްވިްއޔާ ހަމަކަށަަވރުން ުހވައިކޮށްާފ  قيامةއިަބރަސްކަލާނގެ ިމއަޅާ  !ބައްލަވާށެވެ

 ދަންނަވަމެވެ. މަދުބަޔަކުމެނުވީ އޭނާެގ ދަރިފަސްކޮުޅ މަގުފުރަްއދާ ވާވައްާދހުށީމެވެ. 

وحى (63) އާއި ހަމައަށް ފަސްކުރަށްވާަފއެވެ.( ަފެހ  مةقيا)ކަލޭ ތިަޔހުރީ  !ކުރެއްވިެއވެ. ކަލޭދާށެވެ الّله
ީވ އެންމެންެގ ޖަޒާއަީކ ނަރަކައެވެ. އެީއ ކަލޭމެނަްށ ބަރާބަުރ ފުިރހަަމ  تبعއެމީހުންކުެރ ކަެލޔާ 

 ޖަޒާއެއްގެގޮތުންނެވެ.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = ެއަިދ ކަޭލ ދަށްުކރުާވ ޖާހިލުކޮްށ ބަލާެށވ!       =   އެމީހުްނގެތެރެއިްނ ކަެލއަްށ

 ކުޅަދާނަވީހާބަޔަކު.    =  .ްކަޭލގެއަޑުން / ކަޭލެގއަޑުގެ ސަބަބުނ     =  އަިދ

  !ގޮާވއެއްުކރާށެވެށް ކަޭލ ނައެމީހުން    =  ކަލޭެގ އަސްތަާކއި )އަްސވާރުންތަކާއި( ފައިމަުގގަިއ

 ހިނގާމީހުންނާއި.    =  ެއަދި ަކލޭ އެމީހުްނ ބައިެވރިކުރާެށވ!           = 

 މުދަލާއި ދަރީުނގައިވެސް.    =  ްقيامة)އެބަހީ:  !ވެސް ކޮށްދޭެށވެ وعدއަދި ކަޭލ އެމީހުންނަށ 

 ކުާރށެވެ.(  وعدނުވާނޭކަމަށާއި ުސވަުރގެޔާިއ ނަަރކަ ުނވާނެކަމަށް....         =  شيطانއަިދ 

  ނުވެއެވެ.  وعدއެމީހުންނަށް ުކރާ    =  .ީަހމަސީދާ ހެްއލުމެއްކަމުގައިމެނުވ     = 

 ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ )ިކޔަމަންތެރި( އަޅުން.         =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ

 އެއްނުވެއެވެ.  حجةކަލެއަށް އެްއވެސްބާެރއް         =  ޭ( !އެވެ رسولالّلهއަދި )އ

ކުރަްއާވ  قائمަކލޭގެފާުނ ރަްއކާތެރިުކރައްާވ އަިދ ކަލޭގެފާނުންެގ ކަންތަްއ ސީދާކުަރއްާވ  َرب ކަލޭގެފާނުންެގ  

 ެއވެ. ވޮޑިގެންވެކަލަކުކަމުގައިފުދި     = ެއެވެ.  ربّ( ކަލޭމެންެގ !)އޭ މީސްަތކުންނޭވ     

   =  .ީަކލޭމެނަށްޓަކައި ނައުަފހަރު ުދއްވަަވނ     =  .ިނޑުގައ  ކަ     

   =  ވަންތަކަމުން ކަލޭމެްނ ހޯދަިއ އެދިގަތުމަށް / ލިިބގަތުމަށް.  فضلއެަކލާނެގ       

 ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ެއކަލާނގެ ވޮޑިެގންވިއެވެ. =    = ލެއްވުން  رحمة

 ބޮޑުކަލަކުކަމުގައި.       =  ިނޑުގައ  َغَرقُއަދި ކަޭލމެނަށް އުނދަގުލެއް ޖެހިއްޖެްއޔާ. )ކަ

  ވުންފަދަ(     =  .ިނޑުގައ  ކަ       =  ާކުރާ ަފރާތްތަްއ  دعاءަކލޭމެން ޮގވ

  ގެއްލިދެެއވެ. )ެއހީއެއްނުވާނެެއވެ.(     = ( .ީالّلهހަމައެަކާލނގެ މެނުވ  )ީމެނުވ           
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން އެއްގަމަކަށް ަލއްވައި ސަލާމަތްުކރައްަވއިފިއްޔާ.  =    = 

 ުކރުން ދޫނުުކރެެއވެ.(  شريكކަލޭމެން އެނބުިރ ފުރަަގސްދެއެވެ. )     =  .ެއަިދ އިންސާނާިވއެވ

     = (ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަުކކަމުގައި.  نعمةގެ  الّله )ްއަށ  

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 !އަދި ކަލޭ އަޑުގޮްއވައިގެން އެމީހުންކުރެ ކަލެއަށް ކުޅަދާނަވީ ބަޔަކު ޖާހިލުުކރުވައި ދަށްުކރުވައި ހަދާށެވެ (64)
އަދި ކަލޭ އެމީހުންނަށް މުދަލާިއ  !އަދި އެމީހުންގެމަްއޗަށް ކަޭލގެ އަްސވާރުންނާއި ފައިަމގުގެ ަލޝްކަރަށް ޮގވާށެވެ

ނާންނާނެކަމަށާއި ސުވަރުގެާޔިއ  قيامة) !ތައް ކުރާށެވެ وعدއަދި އެީމހުންނަށް  !ެށވެކުރާދަރީނުންވެސް ބައިެވރި
 وعدއާގެ  شيطانކުރާށެވެ. ދުނިޔޭގައި ނެޭގ މަޖަލެއް ނަގަން ބުނާށެވެ.( އަދި  وعدނަރަކަނުވާކަމަށް އެމީހުންނަށް 

 ހަމަ ހެްއލުމެއްކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެއެވެ. 

  .ެގައި ިލއުއްވާފަިއވަނީ އެީއ  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  أبُوَجْعَفرالطّبرىއާގޮއްވާ އަޑުކަމުަގއި  شيطانދަންނައެވ
عنهماކިޔާ ބޭަކލެއްގެަބެހވެ. އަދި  ُمَجاِهدލަވަޔާިއ ކުޅިވަުރކަމަށެވެ. ެއއީ  الّله رضى عّباس ވިދާޅުވިކަމަްށ  إبن

 .والّلهأعلمއަްށ އުރެދުމަކަްށ ގޮާވ ކޮންމެ ީމހެއްގެ އަޑެވެ.  الّلهލިއުއްވާފަިއވަނީ ެއއަޑަކީ 

 ުކުރަްއވާފައިވާގޮތްގޮތަްށ މުދާ ހޯދުެމވެ. ރިބާެގ  َحَرامގައި  شريعةމަކީ އަދި މުދަލުގަިއ ބަިއވެރިުކރ
 ގޮތުންނަމަވެސް ވަްއކަންކޮށްގެންނަމަވެްސ އަދި ނުވަަތ ފޭިރެގންނަމަވެސް މެއެވެ. 

  ދަރީނުން ބައިެވރިުކރުމަކީ ޒިނޭކޮްށގެން ަދރިން ހޯދުމާ ބުދުެގ އަޅުގެނަމުެގ ނަމުން ދަރިންނަްށ
 . والّلهأعلمދަ ގޮްތގޮތެވެ. ނަންކިއުމާއި މިފަ

އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެްއވެްސ  !އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް ިކޔަމަންގަތްއަުޅން ދަންނައެވެ (65)
الّلهއެއް ކަލެއަކަށް ުނވެއެވެ. )އޭ  حّجةއެއް  دليلބާރެއް އަދި  ( ކަލޭގެފާނު ަރއްކާތެރިުކރައްާވ ައިދ !އެވެ رسول

 ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ.  الّلهކުރަްއވާ ަކލަކުކަުމގައި  قائمކަލޭގެފާނުންގެ ކަންތައް ސީދާުކރަްއވާ 

ނޑުގަިއ ނައުފަަހރު ދުްއވަވަނީ ހަމަ ަކލޭމެންގެ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (66)  الّلهއެވެ.  ربّ( ކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ ކަ

ވަންތަކަން )ވިޔަފާިރޔާިއ ދެންެވސް އެހެްނ ބޭނުމުގަިއ( ަކލޭމެން އެދިގަތުމަށްޓަކަެއވެ.  فضلނެގ އެވެ. އެީއ އެކަލާ
ެލއްުވްނ  رحمةހޯދައިގަތުމަށްޓަކަެއވެ. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނނަށް ނުހަނު ޯއގާވަންތަވެވޮޑިގެްނ 

 ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. 

ނޑުގަިއ ަކލޭމެނަްށ  (67)  الّلهވުންފަދަ ކަެމްއ ދިމާވެއްޖެއްޔާ(  َغَرقُދަތިއުނދަޫގ ކަމެްއ ދިމާވެއްެޖއްާޔ )އަދި ކަ

ފިޔަވައި އެފަރާތްތަކަްށ ކަލޭމެްނ ޮގވާ އަޅުކަންކޮށްއުޅުނު ުހރިާހ ފަރާތްތަކެްއ ެގއްލިދެެއވެ. )އެއިްނ ފަރާެތްއެގ 
ެއއްގަމަކަށް ލައްަވިއ އެހީއެއް މަދަދެއްުނލިބެއެވެ.( ދެންފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ަކލޭމެން 

 ނުކުމެ  ގެ ކިޔަމަނުން الّلهނުކޮށް ނުތިބެއެވެ. ) شريكްއޔާ ަކލޭމެން އެނބުރިގަެނއެވެ. ފިއްވައިސަލާމަތްކޮށްދެ
 އަށް( ކާަފުރވުން ބޮޑު މީހަކުކަުމގައެވެ. نعمةެގ  الّلهއެނބުރިގަނެއެވެ.( އަދި އިންސާާނވީ )
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ެ؟ ކަލޭމެން ތިޔަވަނީ އަމާންެވގެންެހއްޔެވެ އަޅެފަހ         =  އެކަލާނެގ

 ކަލޭމެންނާއިގެްނ ގަންބަވަިއގަތުމާމެދު. )ގަންބަވަިއ ނުގަންނަާވނެކަމަށް.(       =  އެއްގަމުެގ ެއއްފަާރްތ

 / ބިމުގެ އެއްފަރާތް.       =  .ުނުަވތަ އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވުމާމެދ  

    =  )ުިހލަ. )ހިަލވާޭރވެއްސެވުމާމެދ          =  ދެން ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެްނ

  ( ދިފާޢުކޮށްދޭނޭ އެކަުކވެސް.عذاب)އެކަލާނގެ  =     )ނުވާނެއެވެ.(ނުދެކޭނެއެވެ.    

ނޑަްށ  =      .؟ނުވަތަ ކަލޭމެން އަމާންީވހެއްެޔވެ = އެކަލާނެގ ކަލޭމެން އެތަނަށް  އެބަހީ )ކަ

 ނުކުރައްވާނެކަމަށް(  إعاد     =  .ުއަނެއްފަަހރ        =  ދެްނ އެަކލާނެގ

 ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްަވއި.          =  .ްއެއްޗެިތ ހަާލކުކުރާފަަދ ގަަދވައެއ   = 

 ވެ.  َغَرقދެން ކަލޭމެން      =  .ްކަލޭމެން ކާަފުރވުމުގެ ސަބަބުނ         =  ދެްނ

 ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނާނެއެވެ.           =  ކުރާެނ  تبعއެކަމުގެމަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގއާިއ

   ދިމާުކރާޭނ އެކަުކވެސް() އެކަކުވެސް.     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 މާތްކުރެއްވީމެވެ.    =  .ްއާދަމުގެދަރިނ      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީުހްނ

 އުފުއްލެވީމެވެ.      = .ިނޑުގައ  އެްއގަމާިއ ކަ    =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ

  ރިޒުގުދެއްވީމެވެ.     = ރަނގަޅުަތކެތީން. حالل      =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 އެމީހުން މާތްުކރެއްވީމެވެ.          =  ތަކުންކުެރ  خلقތިމަންރަސްަކލާނެގ ހެއްދެިވ

 ގިނަބައެއްގެމައްޗަށް.     =  .ްނޑައެޅިގެން ވާ މާތްކުރެްއވުމަކުނ  ކަ         

  ( !އަދި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޮގވާލަްއާވދުވަސް )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ  =   =  
ކަމުގައި ބުެނވުނެވެ. / ނުވަަތ  إمامވެގެންއުޅުނު  إقتداءވެ  تبعގެނަމުން. )އެއީ އެބަަޔކު ދުނިޔޭަގއި  إمامއެބައެއްގެ 

 އެބަޔަކަށް ާބވަިއލެއްވުުނ ފޮތްކަމުގަިއ ބުެނވުނު.(          =  ފަެހ އެމީަހކަްށ ފަތްދެވިއްޖެމީާހ  

  = .ްއެމީހެްއގެ ކަނާތަށް / ކަނާތްފަރާތަށ      =  .ްފަެހ އެބައިމީހުނ     
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   = .ެއެމީހުންގެ ފަތްކިޔާނެއެވ       = .ެއަދި އެމީހުންނަށް އަނިޔާ ނުވެވޭނެެއވ  

   =  َއެއްގެ މިންވަރަށްވެސް. )ފަތީލާއަކީ ަކދުރުނޮޅާލީމާ އޮށުގެ ފެޅުނުތާ މަތީގައިާވ ރޮދިފަށެއްފަަދ  َفِتْيال

 ފަށްަވރެކެވެ.( ކަދުރުގެ
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ަކލޭމެން ތިަޔވަީނ އަޅެފަހެ ކަލޭމެންނާިއގެން ބިމުެގ ެއއްފަރާްތ އެަކލާނެގ ގަންބަވަިއގަތުމާމެދު  (68)
ުނވަތަ އުޑުން ިހލަތަކެްއ ؟ ގަންބަަވިއ ނުގަންނަވާނެކަމަްށ ކަލޭމެްނ ހިތްހަމަޖެހިގެންތިބީެހއްޔެވެ ؟އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ

ްނ  عذاب އެކަލާނެގ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވުާމ މެުދ ކަލޭމެްނ ައމާންވެގެންވަނީހެއްެޔވެ؟ ދެން ެއކަލާނގެ 
 ކުރާެނ އެކަުކވެސް ަކލޭމެނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ.  دفاعކަލޭމެން 

  ދަންނައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނަށް ދިމާވާ ެއކިބާވަުތގެ މުސީބާތަކީ ިމއާޔަތް މިއިާޝރާތްކުާރ
ކަންކަމުގެތެރެއިންާވ ކަންކަމެވެ. ދާިދ އިހަށްދުަވހު އެދިޔަ ސުނާމީ އާިއ އެާޔ ދާދިގާތުަގއި ކިސަޑުެއިޅ 

ނަޫގރޯޅިއަރަިއ ކުދިކުދިެވގެންދާ އެކިަތންތަން ބިންހެލިގެން ހަލާުކވެގެންދާ ތަންަތްނ ނިވައިވާަވރަށް 
އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއ  عالمةތެރިކަމާިއ އެއްަކއުަވންތަކަމުގެ ކިތަްއކިތަްއ  قدرةގެ  الّله !ހަނދުމަކުރައްވާެށވެ

ވެގެންނެވެ.  غافلކަްނކަމުން މުޅިން ކޮންމެދުވަހަކު އެބަ ހިނގައިޭދހެއްޔެވެ؟ މީސްތަކުން މިވަީނ އެބާވަތުގެ 

(                       ) :115سورةيوسف  

ނޑަްށ !)އޭ މީސްތަކުންނޭވެ (69) ( ނުވަތަ ކަލޭމެން ތިޔަތިީބ ައލުްނވެސް އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެ ކަ
ކުރެއްވުމާމެދު( އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ؟ ދެން ޭއރުން )އެބަހީ: އަލުްނ  إعادނުކުރައްވާނޭކަމަށް ) إعادއަނެއްފަހަރު 

ނޑަށް ކަލޭމެން  ުކރައްަވއިފިއްޔާ( އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނގެ މައްޗަްށ )ސާމާނުތަްއ ަހލާކުކުާރވަުރގެ( ގަދަވައެްއ  إعادކަ
ނޑަްށ  ކުަރއްވައިފާނެެއވެ. ެދްނ  غرقފޮނުއްވަިއ ދެން ަކލޭމެން ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ކަ

 تبعްއ ބުެނ އެކަމާމެުދ ތިމަންރަސްަކލާނގެާއ ކަލޭމެނާމެދު ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަންތަްއކުރެްއވިގޮތާދޭތެޭރ އެއްޗެ

 ކުރާނޭ ެއކަކުވެްސ ކަލޭމެން ނުދެކޭެނއެވެ. 

آدمއަދި ހަމަކަށަވަރުން އާދަުމގެދަރީން ) (70) ( ތިމަންަރްސކަލާނގެ މާތްކުެރއްވީމެވެ. އަދި އެްއގަމާިއ بنى
ނޑުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން އުފުއްލެވީެމވެ. އަދި ރަނގަޅު  ރިޒުުގ އެމީހުންނަްށ  لحالކަ

ނޑައެޅިގެންާވ  خلقތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދއްވީމެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ތަކުންކުރެ ގިނަބައެްއގެމައްޗަށް ކަ
 މާތްކުރެއްވުމަކުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުން މާތްކުެރއްވީެމވެ. 

އަީކ އެބަޔަުކ  إمام)އެ  !ންކުރާށެވެގެނަމުްނ ގޮވޭދުަވސް ހަނދާ إمامކޮންމެބަޔަކަށްވެސް އެބައެއްެގ  (71)
ވެގެންއުޅުނު ީމހާކަމުގަިއ ބުނެވުެނވެ. / ުނވަތަ އެަބޔަކަށް ާބވައިެލއްވުުނ ފޮތްކަމުގަިއ  إقتداءވެ  تبعދުނިޔޭގައި 
أعلمބުނެވުނެވެ.  ގެފަތް އެމީހެއްެގ ކަނާތަށް ެދވިއްޖެމީާހ ަފެހ  عمل( ދެންަފހެ )އެުދވަހުން( އެމީހެްއގެ والّله

ކީ ކަދުުރ އަ َفِتْيالَ) .އެްއގެ މިންަވރުވެްސ އެމީހުންނަށް އަނިޔާނުވެވޭެނއެވެ َفِتْيالَއެމީހުން އެމީހުްނގެ ފަތްކިޔާެނއެވެ. 
 ހިަމ  ފަށްަވރެެވ.( ކަދުުރގެ ނޮޅައިލީމާ އޮށުެގ ފެޅުނުތާނގައިވާ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  ( ިތެރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމާިއ އެަކލާނެގ  قدرةގެ  الّلهއަދި މިދުނިޔޭަގއ

 ވެގެންވާމީާހ  غافلތަާކ މެދު( ކަނުެވ  نعمةދެއްވާފައިާވ        =  آخرةަފެހ އޭާނ 

 ގައިވެސްވާީނ ކަނުެވ އަނިދރިވެގެންާވ މީހަުކކަމުގައެވެ.     =  އަދި މަގުފުރެުދްނ

 މާބޮޑުވެގެންނެވެ.      =  ްمشركއަދި އެމީހުނ  ން ގާތްވެގެްނވެއެވެ.  يعنى:      = 

َنـةއެމީހުން ަކލޭގެފާނު    ވެިރކުރުވުން. ِفتـْ        =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާަންށ

 ފިޔަވައި. وحىބާވައިލަްއވާ       =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާުނ

 ދޮގުއުފެއްދެވުމަށް.   =   )ްއެނޫންތަކެއްޗަށް. )ބާަވއިަލއްވާތަކެތިނޫން ެއހެންތަކެއްޗަށ      

 މިތުރަކުކަމުގައި. =   އަދި އޭރުްނ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ހިފާނެއެވެ. ހަދާނެއެވެ.  =   

     =  .ައަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ސާބިތު ނުކޮށްދެއްވިނަމ      =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 ކަލޭގެފާުނ ގާތްެވވަޑައިގެންނެވީެހވެ.     =  .ްއެމީހުންެގ ފަރާތަްށ ލެނބިވަޑަިއގެންނެވުނ   

   =.ްކުޑަމިންވަެރއ      =  ެއހެންވެްއޖެއްޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގކަލޭގެފާަންށ

 ރަހަދެއްެކވީހެވެ.      =  ެގ ޑަބަލް(  عذابންެގ  مشركޑަބަްލ )ެގ  عذابގަިއ  حياةދުނިޔޭެގ  

    =  ިއާއި.  عذبގެ ޑަބަލް  آخرةއަދ       =  ދެން އަދި ކަލޭގެފާުނ

  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.        =  ްދޭނޭ ހަމައެކަުކވެސް.  نصرތިމަންރަސްކަލާނެގއާ ދެކޮޅަށ

  ދޭނޭމީހަކު.( نصر)އެބަހީ: ތިމަްނރަސްކަލާނގެއާ އިދިކޮޅަށް ަކލޭގެފާނަށް      =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ

  އެމީހުން ގާތްވެގެްނވިއެވެ.           = (ބިމުން ކަލޭގެފާނު ބިުރގަންނަާވ  مّكة )ެގ

 އިލުމަށް ސިއްސުވަ        =  .ިއެމީހުން ކަޭލެގފާނު އެބިމުން ނެރުމަށްޓަކައ      

 އަދި އެހެންވީނަމަ އެމީހުން ލަސްވެ ނުތިބީހެވެ. =    =  .ުކަލޭގެފާނަށްފަހ   =  

 ދާދިމަދު ހިނދުކޮޅެއްގައި މެނުވީ.            =  އެއީ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްިވ

  ބޭކަލުންނާމެދު ކަންތަްއ ގެންދެވިމަގެވެ.        =  ކަލޭގެފާނުެގ ކުީރގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ންކުރެ.  رسولފޮނުއްވި         =   އަށް( ކަޭލގެފާުނ  أصولއަިދ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމަގަްށ )ެއ

 ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.      = ްވާތީއެއްވެްސ ަބދަލުވުމެއ.  

                                         

                                     

                                  

                         



                      
 

9 4 0   

މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

ެ    މާނެ  ِإْجَمـاِلى 
 نعمةތެރިކަމާއި އެްއަކއުވަންތަކަމާއި އެަކލާނގެ ެދއްވާފައިާވ  قدرةގެ  الّلهއަދި މިދުނިޔޭގައި އުޅުނުިއރު ) (72)

ގައިެވސް ވާީނ ކަނުެވ  آخرةވެ ކަނުެވގެންވާމީހާ ަފހެ އޭާނ  غافلތަކާމެދު ނުވިސްނާ ެއކަންކަމާމެދު( ހިްތ 
 އަނދިރިވެގެންވާީމހަކު ކަމުގައެވެ. އަދި މަގުުފރެދުން މާބޮޑުވެެގންވާ މީހަކުކަމުަގއެވެ. 

ންގެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލައްާވ  مشركއެ  يعنى:( އެމީހުން !އެވެ رسولالّله)އޭ   (73)
ވެރިކުރުވުން ހަމަކަށަަވރުން ގާްތވެގެންވެެއވެ. އެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަޭލގެފާނަްށ  ِفتَنـةގައި ކަޭލގެފާނު وحى

އްޗަށް ަކލޭގެާފުނ ބާވައިލެްއވިގޮތްނޫން އެހެްނ ގޮތަކަށް ަކލޭގެފާނު ަހއްދަވައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެމަ
ބޮޑުދޮގެއް އުފައްަދއިގަތުމަށެވެ. އަިދ އެހެްނ ަކލޭގެފާުނ ހައްދަވައިފިްއޔާ )އެބަހީ: އެމީހުްނ އެބުާނ ގޮތަކަްށ 

 އެމީހުން  ހަދާނެއެވެ.  ކަލޭގެފާނު ހައްދަވައިިފއްޔާ( ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންެގ މިތުރަުކކަމުގައި ަކލޭގެފާނު
އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ސާބިުތކުރަްއވައި ަރއްކާެތރި ނުކުރެްއވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާުނ  (74)

 އެމީހުންގެ ަފރާތަށް ކޮންމެވެްސ ކުޑަމިންވަރަކަށްނަމަެވސް ލެނބިވަޑައިގެންނެވުން ގާްތވެގެންެވއެވެ. 
ހަމަކަަށވަރުްނ ދުނިޔޭެގ  –ނބިވަަޑއިގެންނެވުނުނަމަ އެަބހީ: އެމީހުްނ ބުނާގޮތަކަްށ ލެ –އެހެންވެއްޖެއްާޔ  (75)

ގެރަހަ ޑަބަލްކޮްށ  عذابގެ  آخرةގެރަހަ. )އެަބހީ: ދުނިޔެއާއި  عذابއާއި އަދި މަރުގެ  عذابގެ  حياة
ެގ  عذابންނަށް ެދއްާވ  مشركއެީއ  !ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ދެްއކެވީމުެހވެ. )ދަންަނއެވެ

 =( زيدةالّتفسير. = ޑަބަލްކަމުގައިވިެއވެ
ދޭނޭ ހަމައެކަކުވެސް ކަލޭގެފާނަްށ  نصرދެން އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގއާ އިދިކޮޅަށް ކަޭލގެފާނަށް  

 ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ. 
مشركއަދި އެމީހުން  (76) ނެެރލުމަށްޓަަކިއ  -ގެ ބިމުން  مّكة -ކަލޭގެފާުނ ހުންނެިވ ބިމުން  –ން  يعنى:

ކަލޭގެފާުނ ބިރުގަންނަާވ ިސއްސުވާކަމުަގއިވިެއވެ. ފަެހ ެއހެންވީނަމަ )އެަބހީ: އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު އެތަނުްނ 
ނެރުނުނަމަ( ކަޭލގެފާނަށްފަހު ދެން އެީމހުން އެތާނގައި ދާިދކުޑަހިނދުކޮޅަކުމެނުވީ ނުތިބީހެވެ. )އެީމހުންގެމައްޗަްށ 

 ނުއްވަިއ އެމީހުްނ ހަާލކުކުަރއްވައިފީެހވެ.( އެއް ފޮ عذاب
  ްأمرގެ  الّلهދަންނައެވެ. މިއާޔަތުގައި އަދި އެހެްނގޮތަކަށް މާނަކިޔާފަިއވެއެެވ. އެމީހުންގެ އުނދަގޫބޮޑުެވގެނ 

ކުރެއްވުން އެއީ އެމީުހން އެކަޭލގެފާނު އެރަށުްނ ނެރެިލކަމުގައި މާނަުކރެްއިވ  هجرةއަްށ  مدينةފުޅަށް އެކަލޭގެފާނު 
ބޭކަލުންވެއެވެ. ދެން އެކަޭލގެފާނު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު މެނުވީ އެމީހުން ނުތިބެއެެވ. 

 .  والّلهأعلمދިޔަީއއެވެ. ހަނުގރާަމއިގައި ަމރުވެ َبْدرُބޮޑެތިމީހުން  جّبارއޭގެތެރެއިްނ ނަގާކިާޔ އުޅުނު 
ބޭކަލުންާނ މެުދ  رسول( ެއީއ ކަލޭގެފާނުްނގެ ކުރީަގިއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފޮނުއްިވ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (77)

އެވެ. ގޮތެވެ. އަދި އެގޮތަށް ެއއްވެސް ބަަދލެއް އަންނާީތ  ُسنَّةކަންތައްވެގެން ދިަޔގޮތެވެ. އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 
 ެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވެ. ކަލޭގެފާނު ދެ

  ން ފޮނުްއވުމަށްފަހު އެީމހުން އެބޭަކލަކަްށ އަނިޔާެވރިެވ  رسولއަކަްށ  أّمةއަކަށްެވސް ެއ  أّمةއެބަހީ: ކޮންެމ
އެްއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّمةއެބޭކަލަުކ މަރަިއ ނުވަަތ ރަށުްނ ނެެރލައިފިނަމަ ދެްނ ލަެހއްނުެވ ެއ 

عليهއެވެ. އެއަަކށް ބަދަލެްއ ނާންނާނެއެވެ.  سنّـةހަލާކުުކރައްވަމެވެ. އެީއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  الّله صّلى الّله رسول
 مشركެގ  مّكةއަންަގވައިގެްނނެވެ. އެރަށުން އެކަޭލގެފާނު ނެެރލުމަށް  الّلهކުރެއްީވ  هجرةއަްށ  مدينةއިން  وسّلممّكة

 عملންެގ  مشركއަްށ ވަޑައިގެންނެވުމަީކ ެއ  مدينةކުރިަޔސް އެމީހުންނަްށ އެކަމެއްުނވެއެވެ. އެަކލޭގެާފނު  دقصން 

 ފުޅެކެވެ. أمرެގ  الّلهއެއް ނޫނެވެ. ެއއީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      = ޭ( !ކުރައްވާށެވެ قائم)ަކލޭގެފާނު ނަމާދު  !ށެވެ ކުރާ قائمނަމާދު ކަލ      = 

 ނަމާދުގެ އިޝާރަތް(  عصرއިރު )މެދުން( ލަނބަިއލުމުން. )މެންދުރު ނަމާދާއި         =  ނޑުެގ ރޭގަ

 ަނމާދު ގެ އިާޝރަތް(  عشاءަި ަިނަމާދާއ مغربއަނދިރިވެއްޖައުމަށްދާންދެން. )    =   އަިދ

   ފަތިހުގެ ކިެޔވުން. )ފަތިސްނަމާދުގެ ިއޝާރަތް(    =  .ުހަމަކަށަަވރުން ފަތިސްނަމާދ 

      =  ވެވިގެންވާ( ނަމާދެއްކަުމގައިވިެއވެ.  حاضرހެކިވެިވގެންާވ )ނުވަަތ    =  

ނޑު.   އަދި ޭރގަ      =  ނޑު ދަންވަުރ  !ކުރައްވާށެވެ تـََهج دُން  قرآنފަެހ ކަޭލގެފާނު ެއ )އެބަހީ: ޭރގަ

 (  !ނަމާދުފުޅުކުރައްވާށެވެ    =   ވެގެްނވާ އިުތރުކަމެކެވެ. خاصّެއއީ ަކލޭގެފާނަްށ      

   =  ެފޮނުއްވުމަށްަޓަކއެވެ.ކަލޭގެފާނު  ربّއެއީ ަކލޭގެފާނުންގ          = ލިބެވިގެންވާ  َحْمد

 އަކަށް.  مقام   =  ެއވެ ربّޭއ އަޅުެގ  !( އަިދ ަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسولالّله)ޭއ!      

  !މިއަޅާ ވައްދަވާނދޭވެ =      =  :ީالمنّورةެވއްދެވޭ ތެދުވެރިތާކަށް. )އެބަހ  އަށް(  المدينة

     =  .ެއަިދ މިއަާޅ ނެރުްއވާންދޭވ     =  :ީمّكةالمكرمةނެެރޭވ ތެދުވެރިތަނަކުން. )އެބަހ 

 އިން(         =  ެލަްއވާންދޭވެ ން މިއަޅާއަށް  حضرةއަދި އިބަރަްސކަލާނގ !     

    = އެއް.  دليلއެްއ / ގަަދ  حّجةވެރި  نصر     =  ެއަދި ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       

  އަތުވެއްޖެއެވެ.  حقّ =     =  ިހަލާކުވެ ނެތިވެ ހިނގައްެޖއެވެ باطلއަދ .     =  

 . باطلހަމަކަށަވަރުްނ       = ވެ ނެތިވެދާ އެއްެޗއް ކަމުަގއިވިެއވެ باطل .       

 ން ބާވަިއލައްވަެމވެ. قرآنއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  =          = شفاءއާިއ އަދި ަބލީެގ  رحمة 

 )ބަލި ފަސޭަހކުރަނިވިތަކެތި(   = ންނަށް. )އެހެންމީހުންނަކަްށ ނޫނެވެ.(   مؤمن   

  =  .ެއަދި އަނިޔާވެރިންނަށް އިުތރުނުވެއެވ       = ީގެއްލުމާއި ހަާލކުމެނުވ.    

       =  ެދެއްވައިފިއްޔާ.  نعمةއަދި އިންސާނާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ  =  އެނބުިރ

 ން އެނބުރިދެެއވެ.(  ذكرފުރަގަސްދެއެވެ. )ތިމަންރަސްަކލާނގެ      =  )ެތިމަންރަސްކަލާނގެއާ ުދރުވ(
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 އޭނާ އޭނާެގ ފަރާތަްށ ޖެހިދެެއވެ.        =  مصيبةައދި އޭނާއަްށ ނުބައިޖެހިއްެޖއްޔާ. )އުނދަުގލާިއ 

 ޖެހިއްޖެއްޔާ(       =   ްަކނޑައިލާ މާޔޫސްވެގެްނވާމީހަކުކަމުަގއިވެެއވެ.  أّميدއޭނަ މުޅިނ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނޑުެގ އަނދިރިއަްށ ަކލޭެގފާނު ނަމާދު  (78) އަިދ  !ކުރައްވާެށވެ  قائمއިރުމެދުން ލަނަބއިލުމުން ރޭގަ

ވެވެިނ  حاضرހަމަކަށަަވރުން ފަިތސްނަމާދަކީ ހެކިވެވިގެްނވާ ނުވަތަ  !ކުރައްވާށެވެ قائمފަތިސްނަމާދުވެސް 
ނޑު ތިއްބަާވ  مالئكةނަމާދެއްކަމުގައިވިެއވެ. )އެބަހީ: އިންސާނުންނާއިއެކު ުދވާލު ިތއްބަވާ   مالئكةބޭކަލުންނާއި ރޭގަ

  فَـْرضُވެވަޑައިގަންނަަވއެވެ. ިޢލްމުވެރިްނ ވިދާޅުވާގޮތުަގއި  މިއާޔަތުްނ  حاضرބޭކަލުން ފަތިސްނަމާދަށް 
 ފަސްނަމާދަށް އިޝާރާތްވެގެްނވެއެވެ.(

الّله)އޭ  (79) ނޑު ދަންަވުރ )ައވަހާރަފުޅުލެއްެޕވުމަށްފަުހ ތެދުވެވަޑައިގެން( !ެއވެ رسول ( އަދި ރޭގަ
 حمدކަލޭގެފާނު  ربّވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ަކލޭގެފާނުންގެ  خاصّއެީއ ކަޭލގެފާނަށް  !ނަމާދުފުޅުކުރައްވާށެވެ

 ދުވަހުން( ފޮނުްއވުމަށްޓަކައެވެ.  قيامةއަކަްށ ) مقامލިބެވިގެންާވ 

މިއަޅާ ތެދުެވިރ  !ެއވެ ربّ( ޭއ އަޅުެގ !)ދަންނަާވށެވެ !( އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ  (80)
 تفسيرعلمއެއްކަމުގައި  تفسير)މިބަސްފުޅުގެ  !އަދި ތެުދވެރިތާކުން މިއަޅާ ނެުރއްާވނދޭވެ !ތަނަކަށް ވައްދަވާނދޭވެ

އެވެ. އަދި ނެރުއްާވ ތެދުވެރިތަނަީކ  المدينةالمنّورةވެރިންގެ ވަރަްށގިނަ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަނީ ަވއްދަވާ ތެދުެވރިަތނަކީ 
المكرمة އެްއ  دليلއެްއ އަިދ ގަަދ  حّجةވެިރ  نصرން މިައޅާއަށް  حضرةެއވެ.( އަިދ އިަބރަސްަކލާނެގ  مّكة
 ކޮށްދެއްުވމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުންކަުމގައި ބުނެވުެނވެ.  قائمއެްއ  إسالمىدولةަގއި  مدينةެއއީ  !ދެއްވާނދޭވެ

 باطلހަލާުކވެ ނެތިވެހިނގައްޖެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން  باطلއަުތވެއްޖެއެވެ.  حقّ !އަދި ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ (81)

 އެއީ ނެތިވެދާނޭ އެއްޗެެކވެ. 

  ާެގ  حقّއާއިމެދު ބަްސތަފާތެވެ. ބައެއްބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ  باطلއާއި  حقّދަންނައެވެ. މިއާޔަތުގައި ެއވ
 جهادންނާ  مشركއަީކ  حقّއާެއވެ. އަނެްއބައި ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަނީ  شيطانއަކީ  باطلެއވެ.  قرآنމުރާދަކީ ީކރިތި 

ގެ ުރހިވޮޑިގަތުމާިއ  الّلهއަކީ އެކަމެްއގައި  حقّެއވެ. އަދި އަެނއްބައިބޭކަލުްނ ވިާދޅުވަނީ  شركއަކީ  باطلކުރުމެވެ. 
 =  والّلهأعلمއަކީ ޭއގެ އިދިކޮޅެވެ. =  باطلއެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރކަންވާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ. އަދި 

ވެެއވެ. އަިދ  رحمة)ފަރުވާ( ާއއި އަދި  شفاءންނަށްޓަކައިާވ ަބލިބަލީެގ  مؤمنގަިއ  قرآنއަދި ިމ ކީރިިތ  (82)
 ްއލުމާއި ހަލާކުމެުނވީ އިުތރު ނުވެެއވެ. ން ގެ قرآنއަނިޔާވެރިންނަށް ކީރިިތ 

ދެއްާވ  نعمةފިއްލަވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭާނއަށް  مصيبةއަދި އިންސާނާއަށް ެޖހިފައިާވ އުނދަުގލާއި  (83)
ކުރުމުން އޭާނ އެނބުިރ ފުރަގަސްެދަެއެެވ.  شكرކޮށް  ِذكرތަނަވަސްކޮށްދެއްވައިފިްއޔާ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަްށ 

ނުކުެރއެވެ. އަިދ އޭނާއަްށ ނުބަޔާއި އުނދަގޫ ޖެިހއްޖެއްޔާ އޭާނއަކީ މުޅިން ނާއުއްމީުދވެ މާޔޫސްެވގެްނާވ އެކަންކަން 
 މީހަކުކަމުގަިއ ވެދެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ޭ(  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ رسولالّله)އ!     =  ްކުެރއެވެ.  عملކޮންމެމީހަުކވެސ 

       =   ެއަށް.  دينއޭނާގެ ގޮތަށް / އޭނާގެ މަގަށް / ުނވަތަ އޭނާގ     =   ެފަހ

   ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. ربّކަލޭމެންގެ         =  މަގުގެގޮތުން އެންމެ ތެދުމަގުގަިއވަީނ

 ކާކުކަން.    =  ).ެއަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ުސވާލުކުރާެނއެވެ. )ސުވާުލކުރެެއވ      = 

  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ =  ފުރާނަޔާ މެދު.        =  ެربّފުރާނައަކީ ތިމަންކަޭލގެފާނުގ 

 ވެގެންާވ ކަމެކެވެ.(  خاصّްނ ވާކަމެެކވެ. )ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުމަްށ  حضرةގެ          = 

  ދާދިމަދުންމެނުވީ.  =      ގެތެެރއިން ަކލޭމެނަށް ދެވިގެްނ ނުވެެއވެ. علمއަދި    = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންފީިވއްޔާ.( !އެވެ رسولالّلهއަދި )ޭއ            

  =  ިހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެންދަވައިފީެހވެ.  وحىތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވ

          =  .ެދެްނ އެކަމާމެުދ ކަލޭގެފާނަްށ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވ       

 އެއް(  دليلީދ އެކަްނ ސީދާކޮށްދޭނޭ އެކަކުެވސް )އެއްވެްސ  نصرތިމަންރަސްަކލާނެގ މައްޗަްށ ކަޭލގެފާނަށް  =

       =  ެއެއްމެނުވީ.  رحمةންވާ  حضرةގެ  ربّކަޭލގެފާނުންގ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ވަންތަކަން.  فضلއެކަލާނެގ އޯާގވަންތަކަން.        =  ކަލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ

   !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ =  ބޮޑުއެއްޗެއް ކަުމގައިވިެއވެ.         = 

ނޑައެޅިގެން އިންސީންނާިއ ޖިންނިން ޖަމާވިޔަސް.   ކަ       = .ްއެމީހުްނ ގެނަސްގަތުުމގެމައްޗަށ 

     =  ިއެއް. قرآنފަަދ  قرآنމ     =  ަެއްއ  قرآنއެމީހުން އެފަދ

  ނުގެންނާނެއެވެ. )ނުގެނެވޭނެެއވެ.(     =  .ްއަދި ވިޔަސ         =  ޭއެގ

 އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ެއހީވާކަމުަގއި. ވާގިެވރިންކަމުަގއި.       =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 ކުެރއްވީމެވެ. بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ )މީސްތަކުންނަށް(      =  ިގައި.  قرآنމ       
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 ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ މިސާލަކުން.  =        = .ެއަދި ގިނަ މީސްތަކުން މަނާވެގެންފިއެވ   

    = ( .ީحقّކާަފރުވުންމެނުވ  )ީާއ އިިދކޮޅުވުންމެނުވ      =  .ެއަިދ އެމީހުްނ ބުންޏެވ 

      = .ެައހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނަކަށް އީމާން ނުވާހުށީމެވ              = 

 ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަށް ބިމުްނ ފަޅުއްވައިދެއްވަންދެން.     =  .ްފެންއާރެއ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّله)އޭ  (84) ކޮންމެ މީހަކުވެސް އޭނާގެ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާއަްށ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول

 ربّކުރަމުންދެއެވެ. އަިދ އޭގެެތރެއިްނ އެްނމެ ތެދުމަގުގަިއ ވަީނ ކާކުކަްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  عملފެންނަގޮތަކަށް 

 ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. 

الّلهއަދި )އޭ  (85) އާއިމެދު އެބަހީ: ފުރާނަާޔމެދު އެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެެވ.  ُروح( !އެވެ رسول

ވެގެންާވ ކަންކަމުގެެތރެއިންާވ ކަމެކެވެ.  خاصّއެީއ އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަުތމަށް  ُروح !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

ްށ ނަ ންަެގެތެެރއިން ދާދި މަދުމިންވަރެްއ މެނުވީ ަކލޭމެ علمނަކަްށ ނޭނގޭނެއެވެ.( އަދި ން)އެކަން ކަލޭމެ

 ދެވިގެންނުވެއެވެ. 

الّلهއަދި )ޭއ  (86) ( ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެދިވޮިޑގެންފިއްޔާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭގެފާނަްށ !އެވެ رسول

ެއްއ  علمއި ގެ އެންމެހަ قرآنހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެގންދަވައިފީހެވެ. ) وحىބާވައިލަްއވާ 

އަުކ  وكيلކުރާޭނ  وَكالةީދ  نصرގެންދަވައިފީހެވެ.( ދެން އެކަމާމެދު ތިމަްނރަސްކަލާނގެާއ ިއދިކޮޅަށް ކަޭލގެފާނަށް 

 ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވެ. 

 وحىއެއްމެނުީވއެވެ. )އެބަހީ: ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްިވ  رحمةންވާ  حضرةެގ  ربّހަމައެކަނި ަކލޭގެފާނުންެގ  (87)

 فضلއާއި  رحمةކުރައްވާފަިއ އެވަނީ ހަަމއެކަލާނގެ  ثابتއެކަލާނގެ ނުގެންަދވައި ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުަގއި 

 ވަންތަކަން ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ.  فضلވަންތަކަމެވެ.( ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ 

އެއް ގެނައުމަްށ  قرآنަކލޭމެން އިންސީންނާއި ޖިންނީްނ ޖަމާވެގެން އެފަދަ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ (88)

ެއއް ުނގެނެވޭނެއެވެ. އަިދ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކާިއ ވާިގވެރިެވ  قرآنމަސައްކަތްކުރިޔަްސ އެފަަދ 

 އެހީތެރިިވޔަސް ެއކަމެއް ނުވާެނއެވެ.

ގަިއ މީސްތަކުންނަށްޓަކަިއ ހަމަކަށަަވރުން ިތމަންރަސްކަލާނެގ ކޮންމެ ވައްތަަރކުންެވްސ  قرآنއަދި މި  (89)

 إختيارވުންމެނުީވ  كافرާއއި އިދިކޮޅުހަދައި(  حقّކޮށްދީފީމެވެ. ފަެހ މީސްތަކުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ) بيانތަްއ  مثال

 ގަތީއެވެ.(ކުރުމުން މަނާވެ قبولތައް  دليلތަކާއި  حّجةނުކުރިއެވެ. )ެއކަލާނެގ 

الّله)އޭ  (90) ން ކަޭލގެފާނަށް ެދންނެވިއެވެ. )މިރަށުގެ( ބިމުން ފެންއާެރްއ  مشرك( އަދި ެއ 5އެވެ رسول
 ނުވާހުށީމެވެ. إيمانފަޅުއްވައިގެން ގެންަނވައިފުމަށްދާންދެން އަުހރެމެން ަކލޭގެފާަނށް 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         = .ްނުވަތަ ަކލޭގެފާނަށް ބަީގޗާއެްއ ެވއްޖައުމަށްދާންދެނ       =  ކަދުުރ

 ރުކާިއ މޭބިސްކަދުރުގެ.      =  .ައަދި ެފންއާރުތަްއ ފަޅައިގެން ދެމިދެމިއޮންނ    = 

 އެގަސްތަކުެގ މެދުން.      = .ްނޑައެޅިގެްނ ާވ ފެންއެރުމަކުނ   ކަ         =  ނުވަަތ

ނޑަށް( ެވރި. ނޑުގަ   އުޑު )އެތިގަ     =  .ްަކލޭގެފާނު ތިަޔހީފުޅުކުރައްާވ ފަދައިނ    = 

 އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް.    =  .ްނޑަށ ނޑުގަ   އެިތގަ           =  ނުވަަތ ކަޭލގެފާުނ

 ބޭކަލުން ގެންަނވައިފުމަށްދާންދެން.  مالئكةއާއި  الّله    =  ެقبيلةހަމަ ފާޅުގައި / ނުވަަތ ކޮންމ 

  އަކަށްވެސް ފެންނަގޮތަށް.        =  .ްުނަވތަ ކަޭލގެފާނަށް ގެެއއް ވެއްޖައުމަށްދާންދެނ   

    =  )ާރަނުގެ. )ޒީނަތްތެރިކުރެވިަފއިވ    '      =   / ްނޑަކުނ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނު )ަހރުގަ

 އި.ްއވަނުވަތަ ސިޑިޔަކުން( އުޑަށްއަރު       =  ަކަމަްށ ރާވަޑަިއގެންނެވިއަދި ކަލޭގެފާުނ އުޑަށް އ

 ނުކުރާހުށީމެވެ. قبولއަހުރެމެން         =  .ްއަހުރެމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފުމަށްދާންދެނ    

   = .ްއަުހރެމެން އެފޮތް ިކޔަވާނޭފޮތެއ   =  الّله)ޭއ  ( ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ. !އެވެ  رسول

      =  ވަންތަކަާމއެވެ طاهرގެ ހުސް  ربّއަހުރެންެގ!      =  އަުހރެން އެބަވޭހެްއޔެވެ؟  

      = (ފޮނުއްވެިވގެންާވ  رسول )ްގެދަރިައކުކަމުގައިމެނުވީ.  آدمކަމާއިގެނ         

  އަދި މީސްތަކުން މަނާނުވެއެވެ.  =   =  ްވުމުން.  إيمانއެމީހުނ         = 

   އެމީހުންގެގާތަށް ތެދުމަގު ައއިހިނދުން.     =  .ީއެމީހުން ބުނުންމެނުވ    = الّله 

  .( ؟ފޮނުއްވާނޭހެްއޔެވެ الّله. )؟ފޮނުއްވީހެއްެޔވެ      = ގެދަރިައކު.  آدمބޭކަލަކުކަމުގައި  رسول 

  =  الّله)ޭއ   !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ رسول         = .ަބިންމަތީގައިވީނަމ 

        = ބޭކަލުން ރަނަގޅަށް ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހިންަގވާ ކަމުަގއި.  مالئكة     

                                        

                   '                      
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

      =  .ެހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެބޭކަލުންެގ މަްއޗަްށ އުޑުން ާބވައިެލއްވީެހވ 

      = ބޭަކލަކުކަމުަގއި ަމލާއިަކތްބޭކު رسول    =  ޭالّله)އ ( ކަޭލގެފާުނ !ެއވެ رسول

  !ވިދާޅުވާށެވެ       =  ފުދެއެވެ.  الّلهެހކިވެިރއަކުކަމުަގިއ         =  އަުހރެންާނ

 ކަލޭމެނާ ދެމެދު.       =  ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ ެއކަލާނެގ އަޅުތަކުންނާއިެގްނ

 ވޮޑިގެންވިއެވެ.       = ކަަލކުކަމުގައި.ތައް ދެނެވޮޑިެގންވާ ބައްަލވާވޮޑިގެންާވ  خبر 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ނުވަތަ ކަދުުރ ރުާކއި މޭބިސްކަދުުރ ެގ ބަގީޗާެއއް ަކލޭގެފާނަްށ އޮވެފަިއ އެގަސްތަުކގެ ެތރޭގަިއ ފެންއާރެްއ  (91)

 ފެޅިގެން ދެމެވިއްޖައުމަށްދާންދެން )އަުހރެމެން ަކލޭގެފާނަށް ީއމާންނުވާހުށީމެވެ.( 

ނުޑ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނު ތިޔަހީފުޅުކުަރއްވާފަދައިން އުޑު ކުދިކުދިވެގެން އޭ (92) ނޑުގަ ގެ އެތިގަ
އަކަްށވެސް ފެންނާނޭގޮތަްށ ަކލޭގެފާުނ  قبيلةއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ވެރިއްަޖއުމަށްދާންދެން ނުވަަތ އަުހރެމެްނގެ ކޮންެމ 

ނުވާހުށީމެވެ.(  إيمانބޭކަލުން ގެންނަވައިފުމަށްާދންދެން )އަހުރެމެން ކަޭލގެފާނަށް  مالئكةއާއި  الّلهއަހުރެމެންެގގާތަށް 
އަުހރެމެްނ  ބޭކަުލން ފެންނަފަށަށް ގެންނަވައިފުމަށްދާންދެން مالئكةއާިއ  الّلهހަމަ ފައުޅުަގއި އަުހރެމެންނަށް ނުވަތަ 

 އީމާނެއްނުވާނަމެވެ. 

ނުވަތަ ރަނުން ޒީނަތްތެރިވެގެްނވާ ގެެއއް ަކލޭގެފާނަށް ުހެރއްޖައުމަށްދާންދެން )އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނަްށ  (93)
 تبعވަތަ ސިޑިޔަކުން ަކލޭގެފާނު އުޑަށް ައރާވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެންނެވެ. އަދި ކަޭލގެފާނަށް ނުވާހުށީމެވެ.( ނު إيمان

ވެގެންވާ ފޮތެއް އަުހރެމެން ކިޔެވުމަށް ަކލޭގެފާނުން ގެންނެވިްއޔާމެނުވީ ަކލޭގެފާނު އުަޑްށ  بيانވުމަށް 
الّلهއަރާވަޑައިގެންެނވިކަމަށް އަހުރެމެްނ ތެދެްއ ނުކުރާނަމެވެ. )އޭ މިހުިރހާކަމެއްެގ ޖަވާުބގަިއ(  !އެވެ رسول

ކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވިަފިއާވ  رسولވަންތައެވެ. ފަެހ  طاهرހުސް    ربّތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
އަކީމެެވ. لرسوގެދަރިއަކުކަުމގައި މެނުީވ އަުހރެން އެަބވޭހެއްެޔވެ؟ )ެއބަހީ: އަުހރެންނަކީހަމަ ފޮނުްއވިގެންާވ  آدم

 އެކަލާނެގ އަުހރެންނާމެދު ިއރާދަކުރެްއވިކަމެއްމެނުވީައހުރެންަނކަށް ނުވާނެއެވެ.( 

 الّلهتعالىآدم ނުވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގަިއ " إيمانއަދި މީސްތަކުންގެގާތަްށ ތެދުމަގު ައއިހިނދުން އެމީހުން  (94)

 ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީހެްއޔެވެ؟" ިމހެން އެމީުހން ބުނުންކަމުގައިމެނުވީ ުނވެއެވެ.  رسولގެދަރިއަުކ 

الّله)އޭ  (95) ބިންމަތީަގއި ހިންަގވާ ހައްދަަވއި ހަމަޖެހިވަޑައިގެްނ  !( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ5ެއެވެ رسول
މަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުޑުްނ ބޭކަަލކުކަމުގައި ހަ رسولމަލާއިކަތްބޭކަލުްނ އުޅުއްވާނަަމ އެބޭކަލުްނގެގާތަށް 

 މަލާއިކަތްބޭކަަލކު ފޮނުއްވީުމހެވެ. 

 الّلهކަލޭމެންނާިއ ތިމަންަކލޭގެފާާނ ދެމެދުގައިާވ ެހކިެވރިއަކުކަމުަގއި  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ (96)

އަދި ބައްލަާވވޮޑިގެްނާވ  ތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ خبرފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ އަޅުތަކުންެގ 
 ކަލަކުކަމުގަިއ  އެކަލާނގެ ވޮޑިގެްނވެއެވެ.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  ި( !ތެދުމަގު ދައްކަވައިފިއަޅަކު. )ދަންނައެވެ الّلهއަދ       =  ފަހެ އޭނާއަށް އެވަީނ

 ތެދުމަގު ލިިބގެންނެވެ. / ތެދުމަގުަގއިވާމީހަީކ އޭނާއެވެ.       =  އަދި އެކަލާނގެ ަމގުފުރައްދަަވއިިފ

  ( !އަޅަކު )ދަންނައެވެ      =  ިދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވާނެެއވެ.                                                     ފަެހ ަކލޭގެާފނު އެމީހުންނަށްޓަަކއ 

         =  ވެރިންތަެކއް. نصرދޭނެ( އެހެްނ  نصرއެކަލާނގެ ފިަޔވަިއ )އޭނާއަްށ       

   =  ެކުރައްވާހުށީެމވެ. محشرދުވަހުން އެމީހުން  قيامةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ       = 

 އެމީހުންގެ މޫނުތަކުގެމަްއޗަށް. )މޫނުވަތަށް(        =  ކަނުއަނދިިރ މަންމަން ައިދ

 ބީރުބަޔަކުގެގޮުތގައި.        = .ެއެމީހުންގެ މަކާނަކީ )ޖާގައަކީ( ނަރަަކއެވ      =  ެއ

 ހިމޭންވެލާ ކޮންމެހިނދެްއގައި ، ނަރަކައިގެ އަޑުމަޑުވެަލއި       =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 މެވެ. އެނދުން އިުތރުޮކށްދޭހުށީމެވެ. ްއވައެމީހުންނަށް އަލިފާން އިތުރުކޮށްދެ    =  އެއީ އެމީހުންެގ

 އެވެ.  جزاء    = .ެެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ކާަފރުވުމުެގ ސަބަބުންނެވ      = 

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަށް.     = .ެއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވ          =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަހުރެމެން ކަށްޓަށްވުމަށްފަުހގައިެހއްޔެވެ؟     = ިވެއްޔަށްވެ. ފީވެ އަދ       =  އަހުރެމެްނ

ނޑައެޅިގެން ފޮނުވޭނޭހެއްޔެވެ؟   ކަ       = .ްއަލުންބަލުން ައލަށްެހއްދެވިގެނ         

      އެމީހުން ަފހެ ނުދެކެނީބާވަެއވެ؟  =     =  ްتعالى الّلهހަމަކަަށވަރުނ 

 އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވކަން.    =  ްއެކަލާނގެ ކުޅަދުްނވަންތަވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަމުަގއި ވާނެކަނ     

    = .ްއެމީހުންގެ ސިފަޔަށް އެގޮތަށް އެމީހުން ެއކަލާނގެ ހެއްެދވުމަށ        =  އަިދ

ން ހަލާކުުކރައްވާޭނ ވަކިމުއްދަތެްއ  مشركމުއްދަތެއްލައްވަިއ )ެއބަހީ: އެ ،  އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އަަޖލެއް

   އެކަލާނެގލައްވަިއ(     = ާއެާޔއިމެދު ެއއްެވސް ޝައްެކއްނުވ         =  ފަެހ
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  ން( މަާނވެގެންފިއެވެ.)އެމީހުްނ ޤަބޫލުނުކުރިެއވެ.(  مشركއަނިޔާވެރިްނ )   = 

  ކަންމެނުވީ. كافرދެކޮޅުވެރިކަންމެނުވީ /   =  ޭالّله)އ   !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول   

  =  .ަަކލޭމެންނަށް މިލްުކވާނަމ        =  ތައް.  خزانةގެ  رحمةެގ  ربّައހުރެންެގ

  ތައް(  خزانة)މުދަލުގެ     =  ްނުކޮށް( ހިފެެހއްޓީހެވެ.  خردއެހެންެވއްޖެްއޔާ ކަލޭމެން )އެއިނ 

      = ވެދާނޭކަމަށް ބިރުން.  فقير     =  .ެއަދި އިންސާނާވިއެވ    = 

  އަކުކަމުގައި.  َبِخْيل

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
( ތެދުމަގުަގއިާވ މީހަީކ އެމީެހކެވެ. އަިދ !ތެދުމަގު ަދއްކަވާމީހަުކ )ދަންނަެއވެ އެމީަހކަށް للّا އަދި  (97)

ދީ ވާގިެވރިާވޭނ  نصر( ަފެހ އެފަދަ ީމހުންނަށް އެަކލާނެގ ފިޔަަވިއ !އެކަލާނެގ މަގުުފރައްދަވާމީާހ )ދަންނަެއވެ

ދުވަހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުްނ  قيامةވެރިންނެއް ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެެއވެ. އަދި  نصرއެހެން 

ާހލުގައެވެ. އަދި އެމީހުްނެގ  ކުރައްވާހުީށ އެމީހުްނގެ މޫނުވަތަށެވެ. ކަުނ މަންމަން އަދި ބީރުބަޔަުކކަމުގައިވާ  محشر

ޓިކާނާއަކީ ޖާަގޔަކީ ަނރަކަެއވެ. އެނަަރކައިެގ އެނދުމާިއ ެތޅުން މަޑުވެލާ ކޮންމެހިނދެްއގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 
 އެމީހުންނަށް އެނދުމާއި އަލިފާން އިތުރުުކރައްާވހުށީމެވެ. 

ވެނީ ހަމަކަަށވަރުން ެއމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ އްއެމީހުންނަށް އެޖަޒާ އެދެ (98)
ދޮގުކުރިކަމަށްޓަކަެއވެ. އަދި އެމީހުން ދުނިޭޔގައިތިބިިއުރ އެމީހުން ބުްނޏެވެ. )އެީއ އިންާކރުކުރުުމގެގޮތުްނ 

ެދވުމަކުްނ ބުނިބުނުމެކެވެ.( އަުހރެމެން ަފެހ މަރުެވ ކަށްޓަްށވެ ކަިށތައް ފީެވ ވެއްޔަށްވުމުްނ ައލުްނ އާހެއް
 އަހުރެމެން ހެއްދެވޭނޭެހއްޔެވެ؟ )އެީއ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ.( 

وحى)އޭގެ ޖަވާުބގަިއ  (99) އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވިކަްނ އެމީހުންަންށ  الّلهކުރެްއވިއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ  الّله

ދުންވަންތަވިކަަލކަށް އެމީހުްނ ފަހެ ނޭނގެނީހެއްެޔވެ؟ )އެމީހުންނަށް ެއކަން އެނގޭނެެއވެ.( އެފަދަ ކަންކަމަށް ކުޅަ

މަރުވުމަށްފަހު އެީމހުންގެ ސިފަޔަްށ އެމީހުްނ އަލުްނ ހެއްދެުވމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާނެކަން ކަށަވަެރވެ. ަފެހ 
ން( ކާފަރުކަާމއި ދެކޮޅުވެިރކަން މެނުީވ އިތުރު ުނކުރެެއވެ. )އެބަހީ: އެމީހުންެގ ގޮތަކަށްީވ  مشركއަނިޔާވެރިން )

 ރުކަމާއި ދެކޮޅުެވރިކަމެވެ.( ކާފަ

ތައް އެބަީހ:  خزانةގެ  رحمةގެ  ربّތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  !( ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ. رسولالّله)އޭ  (100)

ނުކޮށް މީހަކަްށ  خردވެާދނޭކަމަށް ބިރުން ކަލޭމެްނ އެއިން  فقيرވީނަމަވެސް  ملكނަށް ންތައް ަކލޭމެ خزانةމުދަލުގެ 

 މީހަކުަކމުގައެވެ. بخيلއެއްޗެްއ ނުދީ ހިފެެހއްޓީހެވެ. އަދި އިންސާާނވީ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ެ( އަށް ެދއްވީމެވެ. عليهالّسالم) موسىއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ    

      = معجزة/ ނުވަ  دليلވެ ފައުޅުެވގެންވާ ުނވަ  بيان .           =  ފަެހ

إسرائيلކަލޭގެފާުނ     !ންނާ ސުާވލުުކރައްވާށެވެ بنى  = ( عليهއެމީހުްނގެގާތަްށ އެަކލޭގެފާުނ موسى

  ( ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން. الّسالم     =  އެކަލޭގެފާނަްށ ވިދާޅުވިެއވެ.  فرعونފަެހ   

     =  ޭއަހުރެްނ ަކލެޔާެމދު ހީުކރަނީ. !ެއވެ موسىއ        = ُޖެހިފަިއާވ  ِسْحر

  މީހަކުކަމުގައެވެ.   =  ުވިދާޅުވިއެވެ.  – يعنى:موسىعليهالّسالم –އެކަލޭގެފާނ      =  ޭއ(

( ހަމަކަށަވަރުން ަކލެއަށް އެނގޭނެއެވެ. !އެވެ فرعون      = ( .ްއިސްވެދިޔަ ނުަވ  يعنى:މިއާޔަތްތައ

    ( ބާވައިނުލަްއވައެވެ.معجزة       =  ިމެނުވީ.  ربّއުޑުތަކާއި ބިމުގެވެރ    

 ތަކެކެވެ.(  دليلެގ ެއއްކަުއވަންތަކަމުެގ  الّلهުކރަންއެދޭމީހަކަށްާވ  حاصل عبرةތަކެެކވެ. )ެއއީ  دليلއެީއ  =   

   =  ޭ( އަދި ކަލެޔާމެދު ައހުރެން ީހުކރަނީ.!އެވެ فرعون)އ         =  ޭفرعونއ 

 ަކލެއަީކ ުހރިާހ ހެވަކުްނ މަނާވެގެްނވާމީހަކުކަމުަގއެވެ. !އެވެ   = ( .ީفرعونފަހެ އޭާނ ހީުކރ  )ީހީކުރ  

   =  بـَُنوإسرائيلއެމީހުްނ  ިސއްސުާވލާ ެނރެލާށެވެ.  –ްނ  يعنى:      = ( ްمصرބިމުނ 

 ގެބިމުން(     =  :ީކޮށްލެްއވީމެވެ.  غرق( فرعونފަހެ  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭާނ )އެބަހ     

   = .ުއަިދ އޭނާާޔ އެކުަގއިާވ އެންމެންާނ ެއކ        =  އަިދ ޭއގެފަހުަގިއ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެންެގވީމެވެ.         = ންނަށް.  بـَُنوإسرائيل        =  ަކލޭމެްނ

   !(ބިމުގައިވަޒަންެވިރވާށެވެގެ  بـَْيُتالمقدس) !ބިމުގައި ވަޒަންވެިރވާށެވެ      =  ެآخرةފަހ 

 ފުޅުއަތުވެއްޖެްއޔާ.  وعدގެ        =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން އެންެމްނ

 މައްސުނިކުރައްަވިއ އެއްުކރައްާވހުށީމެވެ.       =  ާބވައިަލއްވަވަީނ  قرآنއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ

 އާއިގެންނެވެ.  حقّ     =  ެއާއިގެންނެވެ.   حقّގެފާނަށް( އަީއ  محّمد) قرآنއަދި އ      
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ.  =        =  ިދެއްާވ  خبرއުފާވެރ

  ދެއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގައިެމނުވީ. خبرބޭކަލަކުކަމުގަްއޔާއި އަދި ބިުރވެތި 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم) موسىއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  (101)  دليل( އަށް ތިމަންަރސްަކލާނގެ ަބޔާންވެ ަފއުޅުވެގެންާވ ނުަވ عليه

އެަކލޭގެފާނުންެގ އަތްޕުޅުެގ  ، ކޮޅު عصاءއަކީ، ެއަކލޭގެފާނުންގެ  معجزةދެއްވީމެވެ. )އެ ނުަވ  معجزةއެބަހީ: ނުަވ 

މިެއވެ.  ،މޭާވ މަދުކުރެްއވުން  ،–ތަދުމަޑު އަހަރުތައް ،  ެލއި ،ބޮއް  ،–އުކުނު ، ގޮއްފުޅަނގި  ، طوفان ،– معجزة

( والّلهأعلمތަކެވެ.  مشهورمعجزةތަަކކީ އެންމެން ދަންނަ  معجزةްސ މި ހުރިނަމަވެ إختالفގައި  معجزة)މީގެ ބައެްއ 

އެމީހުންގެގާތަްށ  !ންނާ ސުވާލުުކރައްާވ ބަްއލަވާށެވެ بنىإسرائيل( ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންާނއި އެބަހީ: !އެވެ  رسوالّله)އޭ 

الّسالم –އެކަލޭގެފާުނ  عليه موسى އެކަލޭގެފާނަްށ  فرعونމިއާޔަތްަތކާއިގެްނ ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން ަފހެ  يعنى:

ޖެހިފަިއވާ ީމހަކުކަމަށެވެ. )ނުވަަތ  ِسْحرُއަުހރެންނަށް ަކލެޔާމެދު ހީަވނީ ކަލެައކީ  !އެވެ موسىދެންނެވިއެވެ. ޭއ 

 ވެރިޔަކުކަމުަގއެވެ.( سحر

الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  (102) عليه موسى ( ހަމަކަށަަވރުން މިއާޔަތްަތްއ !އެވ فرعونވެ. )ޭއ ވިދާޅުވިއެ يعنى:

ެގ  الّلهކަމުގައި މެނުީވ ނުާވކަން ކަލެއަްށ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. އެއީ  ربّބާވައިލެްއވީ އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ ވެރި 

 عبرةކުރާ  دليلކަން ތެދުކަުމގެ މަްއޗަށް  رسولއަދި އަުހރެންގެ  ، ކޮށްދޭ بيانއެއްކައުވަންތަކަާމއި ކުޅަދުންވަންތަކަން 

ުކރާގޮތުަގއި( ކަލެައކީ ހުިރާހ  يقينއަުހރެންނަށް ީހވާގޮތުގަިއ )ނުވަަތ  !އެވެ فرعونތަކެކެވެ. ޭއ  دليلން ފުރިގެްނވާ 

 ހެވަކުން ހުސްވެގެްނވާ މީހެެކވެ. ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ މީހެކެެވ. 

ކުރިއެވެ. ދެންފަެހ  قصد فرعونބިމުން ނެރެލައި ސިއްުސވައިލުމަށް އެ  ގެ( مصرއަދި އެބަނީއިސްރާީއލުން ) (103)

ނޑުގައި   ކޮށްލީއެވެ.  غرقތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާޔާިއ އަދި އޭނާޔާއެުކގައިާވ މީސްތަކުްނ އެ އެންމެްނ ކަ

إسرائيلއަދި ޭއގެފަހުަގއި  (104) ންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެންގެވީމެވެ. ކަލޭމެްނ ) بنى ގެ(  المقدسبيت

ފުޅުައތުވެއްޖެއްާޔ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެންމެްނ  وعدވުމުގެ  آخرةދެންފަެހ  !ބިމުގައި ވަޒަންެވރިވާެށވެ

 ހުށީމެވެ. ްއވާ( މަްއސުނިކޮށް ެއއްކޮށްލަްއވައި)ކައްވަޅުތަކުންނެރު

ތަކާއި  نهىފުޅުތަކާއި  أمرގެ  الّلهއާއިގެންެނވެ. )އެއީ  حقّބާވައިެލއްވީ  قرآنއަދި ތިމަންރަސްކަާލގެ އެ  (105)

محّمدصّلىالّلهއަކާިއގެންނެވެ. އަދި  حقّއާއި ދެންވެްސ އެބާވަތުެގ އެންމެހައި  أخالقއާއި  عدلإنصافތަކާއި  حكم
 خبر( އުާފވެރިކަމުެގ !އެވެ رسولالّلهގޮތުަގއެވެ. )އަިދ އޭ  حقّވީވެްސ ހަަމ  واصل قرآنއާ ހަމައަށް ެއ  عليهوسّلم

ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައިމެުނވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާުނ  خبرއްވާ ބޭކަލަކު ކަުމގައްޔާއި އަދި ބިރުެވރިކަމުގެ ދެ

 ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ. رسول
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =   ކޮށްދެއްވީމެވެ.  تفصيلކޮށްދެއްވަިއ  قرآنبيانއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއ     

   =  ެމީސްތަކުންނަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް. قرآنކަލޭގެފާނު އ     = ( .ްتـَْرتِْيـلُލަސްލަހުނ 

 ކޮށް(        =  ެނޑައެޅިގެން. قرآنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އ )ފަހަރުފަހަރުްނ(  ކަ

  ބާވައިލެްއވީމެވެ.    =  ޭ( ކަލޭގެާފނުން ވިދާޅުވާށެވެ.!އެވެ رسولالّله)އ!             = 
 خزانةެގ  رحمةެގ  الّله)އެކަމަކުްނ  !ނުވަތަ ނުވާެށވެ  !ވާެށވެ  إيمانއަްށ  قرآن( ކަލޭމެްނ ެއ !)އޭ މިތިބަމީހުންނޭވެ 

   އަށް އުނިއިތުރު ނުވާެނއެވެ.(       =  ްވުނުމީހުން. އްދެ علمހަމަކަށަވަރުނ     

  ބާަވއިލެްއވުމުގެ ކުރީަގއި ާބވާތްެލއްވުނު ފޮތްތައްިކޔެވިޢާލިމުްނ (  قرآنގެުކރީގަިއ ) قرآنއެ  =    

  ( ކިޔެވިއްޖެްއޔާ.قرآنއެމީހުންގެމަްއޗަށް )ެއ   =          =  އެމީހުންގެ މޫނުތަްއ

 ުކރެއެވެ.(  سجدةިތރިކުރެެއވެ. )އެަބހީ:  حالކުާރ  سجدةއަށް(  الّله)     =   .އަދި އެީމހުން ބުނެއެެވ

        =  ެވަްނތަކަމާއެވެ. طاهرެގ ހުްސ  ربّއަޅަމެންގ!          =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 ފުޅު.ވިއެވެ.  وعدގެ  ربّއަޅަމެންގެ    =   ނޑައެޅިގެންވާނޭ ކަމެއް ކަމުަގއި. )އެޔާމެުދ އެއީ ކަ

 ޝައްކެއްނެތެވެ.(         =  ޯއަްށ(  سجدةއެމީހުންގެ މޫނުތަްއ ) حالއަދި އެމީހުން ރ

 ތިރިކުރެެއވެ.         )  =  ެއެމީހުންނަށް ިބރުވެިރކަމާއި މަޑުމޮޅިކަްނ  قرآنއަދި އ

 އިތުރުކޮށްދެއެވެ.   =  ޭ( ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ!            =  
 إله)އެީއ ހަަމ ެއްއ  !ގޮވާެށވެ !ކުރާެށވެ دعاءއަށް  رحمنނުވަަތ  !ގޮވާށެވެ !ކުރާށެވެ دعاءއަްށ  الّلهކަލޭމެން 

 އެކެވެ.(          =  إله)އެީއ ެދ  !ކޮށް ދަންނަވާެށވެ دعاءުކރާނެ ނަމަކުްނ  دعاءއެތަނުްނ ކަލޭމެްނ 

   އެކެވެ.( إلهއެއްނޫނެވެ. އެީއ ހަަމ އެްއ       =   ފަހެ އެކަލާނގެއަށް އެންމެ ިރވެިތ

   ވެގެންވެއެވެ. خاصّފުރިހަމަ ނަންފުޅުތައް    =  އަދި ކަލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅުކުރައްވާއިރު )ައިދ

   !ކުަރއްވާިއރުވެސް( އަޑުފުޅު ގަދަނުކުރަްއވާށެވެ دعاء     =  އަިދ ޭއގަިއ އަޑުފުޅު ވަްނހަނާެވްސ

  (!)މާބޮޑަށް އަޑުމަޑު ނުުކރާށެވެ !ނުކުރައްވާށެވެ            =  )ްއެދެމެދުން ަމގެއް )ވަެރއ

  ( !ުކރައްވާށެވެ إختيار) 5އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ    =  ުވިދާޅުވާށެވެއަދި ަކލޭގެފާނ!     = 

خاصّއާއި  تعريفއެންމެހައި   އަށެވެ. الّلهވެގެންވަނީ  ثناء        =  އެކަލާނގެ ދަރިަކަލުކ

  ނުކުރައްވާ. إختيارނުހިއްޕަވާ / ަދރިކަލަުކ       =  .ެއަދި އެކަލާނގެއަށް ުނވެއެވ     

                                            

                                     

   )                             
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   =  ިގައި ެއއްވެސް ބައިވެރިެއއް.  ِمْلِكيّـةُއެކަލާނގެ ވެރިކަާމއ         =   އަިދ

  ެވރިއަުކ ާވގިވެިރއަުކ ނުވެެއވެ. )ބޭނުންވެވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ.( نصرއެކަލާނގެއަްށ ެއއްވެްސ      =

ެވރިއަކު ވާގިެވރިައކު ބޭނުންވުމަކީ ދެަރކަމާއި ނިކަމެތިކަމުގެެތރެއިންާވ  نصرނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަމުގެެތރެއިން )
   އަކަްށވުން ެއކަށީގެން ނުެވއެެވ.( إلهކަމެކެވެ. އެފަދަ ަފރާތެއް       =  އަދި ެއކަލާނެގ

 . ކުރަްއވާށެވެވަންތަ عّزةކުރަްއވަން އެްނގެވިަވރަށް ެއކަލާނެގ މާތްކުރައްާވ ވަންތަ عّزةމާތްކުރައްާވ 
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ވަކިކޮށްދެއްވީމެވެ. އެީއ ަކލޭގެފާނު ެއ  باطلާއއި  حقّކޮށްދެްއވައި  بيان قرآنއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ  (106)

ކޮށް ރީތިކޮްށ ކިަޔާވ ވިދާޅުވެދެްއވުމަށެވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއ  تَـْرتِْيلُމީސްތަކުންނަށް ލަސްަލހުން  قرآن
ނޑައެޅިގެން އެކިފަހަރުަފހަރުމަތިން ބާަވއިލެްއވީމެވެ.  قرآن  ކަ

 إيمانނުވަތަ ަކލޭމެން  !ވާށެވެ إيمانއަށް  قرآنކަލޭމެން ެއ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އޭ  (107)

)އެކަމުން  5ނުވާށެވެ  قرآنއަށް އުނިއިތުރު ނުވާެނއެވެ.( ހަމަކަށަަވރުން އެ  خزانةގެ  رحمةގެ الّله

 سجدةއަށް(  الّلهކިޔެވިއްޖެއްާޔ އެީމހުންގެ މޫނުތަްއ ) قرآنވުނުމީހުްނގެމައްޗަްށ ެއ އްދެ علمބާވައިލެްއވުމުގެކުީރގަިއ 

 ތިިރކުރެެއވެ.  حالކުރާ 

 وعدެގ  ربّހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެންގެ  !ވަންަތއެވެ طاهرހުްސ  ربّއަދި އެީމހުން ދަންނަަވއެވެ. އަޅަމެންގެ  (108)

ނޑައެޅިގެން ވާޭނކަމެކެވެ. ެއއީ ޝައްެކއްނެތްކަމެކެވެ.   އެއީ ކަ
 الّلهއެމީހުންެގ މޫނުތަްއ  حالގެ ސަބަބުން( ޯރ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظގަިއވާ  قرآنއަދި އެމީހުްނ )ެއ  (109)

އެމީހުންނަށް މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުވެރިކަްނ އިތުުރކޮށްދެއެވެ. )ިމީއ  قرآنއަށް ތިރިުކރެއެވެ. އަިދ އެ  سجدةއަށް 
 އެކެވެ.(  خبرންގެ  مؤمنއިންގެތެރޭގަިއ ތިބި ރަނގަޅު  نصارىންނާއި  يهودى

الّله)އޭ  (110)  دعاءއަށް  الّله( ަކލޭމެން 5ންނޭވެ مشرك)ޭއ މިތިބަ  !( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول

އެތަނުްނ ކޮންމެފަރާތަކަްށ ގޮވިަޔްސ  !ގޮވާެށވެ !ކުާރށެވެ دعاءއަށް  رحمنނުވަަތ ކަލޭމެން  !ގޮވާށެވެ !ކުރާށެވެ
ެއވެ.( ފަެހ  الّلهއެކެވެ. އެީއ  إلهެއއްނޫނެވެ. ެއީއ ހަަމ ެއއްކައުވަންަތ އެްއ  إلهމައްސަލައެއްނެތެވެ. )އެީއ ެދ 

އެކަލާނގެއަްށ އެންެމ ރިވެިތވެގެންާވ އެންމެ ުފރިހަަމ ެއންމެ ކީރިިތ ނަންފުޅުތައްވެއެވެ. އެންެމ ފުިރހަަމ 
ނުަވަތ  !ކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅުކުރައްާވއިުރ މާބޮޑަށް އަޑުހަުރ ނުކުަރއްވާށެވެ !އެވެ رسولالّلهސިފަފުޅުތައްވެއެވެ. އޭ 

އަިދ އެދެމެދުެގ  !މާބޮޑަށް ވަންހަނާ ނުުކރައްވާެށވެ !އަޑުފުޅު މަޑުވެސް ނުކުަރއްވާށެވެކުރައްާވއިުރ މާބޮޑަށް  دعاء
 !ުކރައްވާެށވެإختيارވަރެްއ 

  ދަންނައެވެ. މިއާޔަތް ާބވައިެލއްވުނު ސަބަަބކާއި އަދި މިާއޔަތުން މުރާދުާވ މާނަޔަާކ މެދު ަވރަށްބޮުޑ
 ވެެގންވެއެވެ. މިހެންެވ މިވާހަަކ ހަނދާންކޮށްދިނީމެވެ.  بيانގަިއ ފޮތްތަކު تفسيرއެބަހުއްޓެވެ. ެއވާހަކަތަްއ  إختالف

ވެގެންވަީނ  خاصّއެްއ  ثناءއާިއ تعريفއެންެމހައި  !( އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)ޭއ   (111)
އަށެވެ. އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެްސ ދަިރކަލަކުނުާވ ކަލާނގެއެވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ެވރިކަާމިއ  الّلهހަމަ 

ވެރިންނާިއ ެއހީތެރިްނ ބޭނުންވާގޮތަްށ(  نصرމިލްކުގަިއ ބައިެވރިވާޭނ އެކަުކވެސް ުނވެއެވެ. އަދި )ދެރަީމހުންނަށް 
ނުްނވެޮވޑިގެން ނުވެއެވެ. )ެއކަލާނެގ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅާއިގެްނ ވެިރއަކު ާވގިެވރިއަކު ބޭ نصرއެކަލާނގެއަްށ އެްއވެސް 

ުކރައްަވއި މާތްުކރަްއވާށެވެ. ވަންތަ عّزةފުޅާއި ބަސްުފޅުން އެކަލާނެގ  عملފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ.( އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ 
 ބޮޑުކުރައްވާެށވެ.( )އެކަލާނެގ ހައިަބވަންތަކުރަްއވައި 
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uv 

 މާނެ  ގ ެ الَكهف ُسورة
  (111)އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       الَكهف ُسورة

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     =  އަެށވެ. الّلهެވެގންވަނީ  خاصّއެްއ  ثناءއާިއ  تعريفއެންމެހަިއ          = 

( ގެަމއްޗަށް ބާވަިއލެއްވި ކަލާނެގއެވެ. صّلىالّلهعليهوسّلممحّمدއެކަލާނގެީއ އެކަލާނގެއަޅާ )   =  ްފޮތ

  – قرآنއެބަހީ: ކީރިތި  –     =  .ެއަދި ެއކަލާނގެ އެފޮތުަގއި ނުލަްއވައެވ      =  

  ކަމެއް. باطلއެއްވެސް ގުދުކަމެއް.    =  ާވެރި ފޮތެެކވެ.  عدل)އެއީ( ސީދ         = 

 އަކަށް އެކަޭލގެފާނު މީސްތަކުްނ ބިރުގެންނެވުމަށް. عذاب ގަދަވެގެންވާ )އަވަސް(     =  حضرةއެކަލާނެގ 

 . ވާން       =  ިދެއްވުމަށާއި.  خبرތަކުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ  مؤمنއަދ     

     =  ްތައްކުރާ. صالحعملއެމީހުނ     = .ްހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަްށ ހުިރކަމަށ    

      =  .ްރަނގަޅުވެގެންާވ ަދރުމައެއ    =   .ޭއެމީހުން އެަދރުމައިަގއި ދެމިތިބ    

  =  ދާއިމީގޮތެއްަގއި. –އަބަުދ       =  .ިއަދި ެއކަލޭގެފާުނ ބިރުގެންެނވުމަށާއ     = 

   އެބުނިމީހުން.     = ކުަރއްވައިފިޭޔ  إختيارދަިރކަލަުކ ހިއްަޕވާ  الّله       =  

  ބުނުމުގަިއ ނުވެެއވެ.(އެމީހުންނަށް އެކަމުަގއި ނުެވއެވެ. )އެހެްނ     = .ްއެއްވެްސ އެނގުމެއ   

     =  )ްއަިދ އެމީހުްނގެ ކާބަަފއިންނަކަށްވެްސ ނުވެެއވެ. )އެއްެވސް އެނގުމެއ      = 

  އެެކވެ. كلمةއަީކ ބޮޑުވެގެްނީވ  كلمةއެމީހުން އެބުނި        =  .ައެމީހުންެގ އަނގަތަކުްނ ނިކުންނ

     = ).ެއެމީހުްނ ނުބުނެއެވެ. )އެމީހުްނ ބުާނކަމުގައި ުނވެއެވ       = .ީދޮގެއްމެނުވ 

         =  ޭފުޅު ހަލާކު ކުރައްވާަކހަލަެއވެ.  نفس( ކަލޭގެާފނު ކަލޭގެފާނު !އެވެ رسولالّله)އ 
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       =  ްނުކުރުމުެގ ސަބަބުން(  قبولއެީމހުންެގ އަސަރުަތކުގެމައްޗަށް. )އެމީުހނ       =  

 އެމީހުން އީމާންނުވުމުން.       =  ިއަށް(  قرآنމިާވަހކައަށް. )މި ީކރިތ    =  

 ހިތާމައިން.      = ްތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެްއވީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ          =   ބިންމަތީގައިާވ

 ތަކެތި.     =  .ިއެބިމަްށާވ ޒީނަތެއްކަމުގައ     =  ްإمتحانއެީއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުނ 

  ކުރެއްވުމަށެވެ.        =  ކަން) ކުރުމުގެގޮތުން އެންމެ ހެޔޮެވގެންވަނީ ާކކު عملއެމީހުންކުެރ

  ދެއްކެވުމަށް(
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަށެވެ. އެކަލާނގެީއ އެަކލާނެގ  الّلهވެގެްނވަނީ ހަަމ  حقّއެްއ  تعريفާއއި  ثناءއާިއ  حمدއެންމެހައި  (1)
ބާވައިލެއްވި ަކލާނގެެއވެ. އެފޮތުަގިއ  قرآنކީރިތި  يعنى:ގެމަްއޗަށް( ފޮތް  صّلىالّلهعليهوسّلممحّمدއަޅާގެމައްޗަށް )

 އެކަލާނެގ އެއްެވސް ގުދުކަެމއް ކަތިކަެމއް ނުަލއްވަެއވެ. 

 ން އަތުވެދާޭނ ގަދަެވގެންވާ  حضرةެގ  الّلهވެިރ ފޮތެއްެގގޮތުގަެއވެ. މީސްތަކުންަނށް  عدلއެއީ ސީދާެވގެންާވ  (2)
 صالحعملކުރެއްވުމަށެވެ. ބިރުގެންނެވުމަށެވެ. އަދި  إنذارއަކާ މެދު އެކަޭލގެފާނު  މީސްތަކުންނަށް  عذابއަވަސް 

އެމީހުންނަްށ  خبرދުވަހުން( ރަނގަޅުވެގެންވާ މާްތ ދަރުމައެއް ުހރިކަމުގެ އުފާެވރި  قيامةންނަށް ) مؤمنކުރާ 
 އެވެ.  مقصدދެއްވުމަށެވެ. އެީއ ފޮތް ބާަވއިލެްއވުމުގެ ެއއް 

 އެމީހުން އެަދރުމައިގަިއ )ެއރަނގަޅު އުޖޫަރއިގައި( އަބަދާއަބަުދ ދެމިތިބޭ ހުއްެޓވެ. ސުވަުރގޭގަެއވެ.  (3)

އްަވއިފިޭޔ ބުާނ ުކރަ إختيارދަރިަކަލކު ހިތްަޕާވ  الّله)އަދި ެއކަލޭގެފާނަްށ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއވީ(  (4)
 ުކރައްަވއި ބިުރގެންނެވުމަެށވެ.  إنذارމީހުންނަށްވެސް އެަކލޭގެފާނު 

 ުނވެއެވެ.އެްއވެސް އެނގުމެއް އެކަލާނގެާއ މެދު ނުވަތަ އެމީހުން ެއހެން ބުނުމާމެދު އެީމހުންނަށްވެސް (5)
އެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެީމހުންެގ  علم -އަދި އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަްށވެސް އެްއވެސް އެނގުމެްއ 

އެއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެއެވެ. އެމީހުން ބުނަނީ  ހަމަ ސީދާދޮގުކަމުަގިއ  كلمةއަނގައިން ނުކުންނަ ބޮޑުވެގެްނވާ 
 މެނުވީ ނުވެއެވެ.

الّله)އޭ  (6) ނުވެ /  إيمانއަށް  قرآنެގމީހުން މި ީކރިތި  قومކަޭލގެފާނުންގެ  يعنى:( އެމީހުްނ !އެވެ رسول
ފުޅު ހަލާކުުކރައްާވކަހަަލއެވެ. އެކަާމ  نفسތެދުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމަފުޅުން ކަލޭގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގެ 

 ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާެށވެ. 

ހަމަކަށަވަރުން ބިންމަތީަގއިވާހާތަކެތި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބިމުގެ ޒީނަތެއްކަމުގައި ލެއްވީމެވެ. ެއީއ  (7)
ކުރުމުގެގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވަީނ ކާކުޯތ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކުެރ  يعنى: –އެމީހުން 
ތަަކްށ  نهىފުޅުތަކާއި  أمرއަްށ ގެންނެވުަމށެވެ. )ތިމަންރަސްކަލާނގެ  تحقيقުކރެއްވުމަށެވެ. އެކަްނ  إمتحانބައްލަާވ 

   ނަރަސްަކލާނގެ ެދނެވޮޑިގެންވާކަން އެްނގެވުމަށެވެ.ތިމްފަރުވާތެރިެވ ކިޔަމަންެތރިވަނީ ކޮންަބއެއް
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

            =  .ެއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެބިންމަީތގައިވާހާތަކެިތ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލަްއވާހުށީމެވ 

   =  :ީބިންމަތީގަިއވާހާތަެކިތ އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ ނުާވ ުހސް ހަމަހަމަބިމަކަށް. )އެބަހ

  ހަލާކުުކރެއްވުމަށްފަހު ބިން ހުސް ހަަމހަމަ ބިމަކަށް ހައްދަާވުހށީމެވެ.(    =   ޭ( !އެވެ رسولالّله)އ

   ؟ކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރެްއވީތޯއެވެ      = ( َكْهفُހަމަކަށަވަރުްނ ޮހހޮޅުެގ އެކުެވރިްނ 

 ބާގައިގެމީހުން(   =   .ިއަިދ އެާތ ލިެޔވިފައިާވ ލިުއމާއ     =  .ިއެކަންކަންީވކަމުގައ  

         = ( ެقدرةތިމަންރަސްކަލާނގ  )ެތަކުގެތެރެއިްނ  حّجةތަކާއި  دليلތެރިކަމާއި އެއްކައުވަންތަކަުމގ

  ކަންތައްތައްކަމުގައި. عجائب       = ެޒުވާނުން ވަންހިނދުން.އ       = ްއެތާނެގ )އެހޮހޮޅަށ

  ރައްކާތެިރކަން ލިބިގަތްހިނދުން(   =   ެހުްނ ދެންނެވިއެވެ. އެމީފަހ       =  ެربّޭއ އަޅަމެންގ 

  !އަޅަމެނަށްދެއްވާނދޭވެ !އެވެ       =  ެއެއް.  رحمةން  حضرةއިބަަރސްކަލާނގ       

  = ެއަދި އަޅަމެންގެ ކަންތަކުގައި އަޅަމެނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވ!     =  އިބަރަސްކަލާނެގ

 ކުރުމުގެ ސީދާަމގު.  عملރުއްސަާވ މަގަްށ         =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެީމހުްނެގ

 ކަންފަތްތަކުގެ މަތީގައި )ނިދި( ަލއްވާ ބަންދުކުެރއްވީމެވެ.      =  .ިހޮހޮޅުގައ     

  = ( .ުعددއަހަރުތަކަކ  )ކުރެވިގެންވާ ައހަރުތަކަުކ       =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަލުންވެްސ

 އެމީހުން ހޭަލއްވަިއ ފޮނުއްވީމެވެ.   = ( ްކުަރއްވަިއ  تحقيقތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުނ

 ދެއްކެވުމަށް(      =  ންުކެރ ކޮންޖަމާޢަތެއްޯތ ހިމަނައިގަތުންބޮޑީ.  جماعةެދ      

    =  .ުއެމީހުން ލަސްވެތިިބ މުއްދަތަކާއިމެދ     =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަްށ

 ވާހަކަ ކިަޔއި ދެއްވަމެވެ.        = ّތައް.  خبرތެދުގޮތުގައި އެމީހުްނގެ  حق      = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ޒުވާނުންތަކެކެވެ.        =  އަްށ އީމާންވި. ربّއެމީހުްނ އެމީހުންެގ  

       = .ެއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމުހންނަށް ތެދުމަގު އިތުުރކޮށްދެއްވީމެވ          

   =   ެން( ބަންނަވައި ގަދަކުރެްއވީމެވެ.  نـُْورُއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެ ހިތްތައް )އީމާންކަމުގ 

    =  .ްއެމީހުން )ކާފަރު ރާޖާގެ ުކރިމައްޗަށް( ތެުދވިހިނދުނ    =  )އެމީހުން )އެ ރާޖާއަްށ

 ބުންޏެވެ.      = އަކީ  ربّައހުރެމެންެގ          =  އެވެ. ربّއުޑުތަކާއި ބިމުެގވެިރ   
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

             =   ްކޮްށ  دعاءއަކަށް ގޮވާ  إلهައހުރެމެން އެކަލާނެގ ފިޔަވައި ެއހެން އެްއވެސ

 ނުހަދާހުށީމެވެ.        =  ްއަކަށް ޮގވައިފިއްޔާ(  إلهއެހެން ައހުރެމެން ހަދައިފިއްޔާ )އެަބހީ: އެހެނ

  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ބުނީއެވެ.     =  ިކަމުން ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ވާހަކަެއއް. باطلދޮގު އަދ 

  ބަހެއް 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެބިންމަތީގަިއވާހާތަކެތި ހަލާުކކުރަްއާވ އެބިން އެްއވެސްއެއްެޗއް ނުާވ އޮމާްނ  (8)

 ދުވަހުންނެވެ.  قيامةހުސްބިމަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހައްދަާވހުށީމެވެ. އެީއ 
الّله)އޭ  (9) ލިޔެވިފަިއވާ ލިއުމާިއ ބާގައިގެމީހުންާނއި އަިދ އެތާނަގއި  َكْهفُ( ހަމަކަަށވަރުްނ !އެވެ رسول

ތަކުގެތެރެއިން ބޮުޑ  عالمةތަކާއި  دليلތެރިކަމާއި އެއްކައުަވންތަކަމުގެ(  قدرةމިކަންކަމަކީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ )
 ކަމެއްކަމުގައި ކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރަްއވަނީތޯއެވެ؟  عجائب

 ربّއަށް( ދެންނެވިއެވެ. "އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهުކރިހިނދުން އެމީހުން ) منزلއެޒުވާނުން އެޮހހޮޅަށްގޮސް އެާތ  (11)

އަިދ އަޅަމެންެގ ކަންތަކުގަިއ  !އެއް ެދއްވާނދޭވެ رحمةން އަޅަމެންނަށް  حضرةއިބަރަސްަކލާނެގ  !އެވެ
އާ ދުރަށް ފިލަިއގެން މިއަިއ ކަންތަކުަގއި(  قوم)އިބަރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި ކާަފުރ 

 !"ކުރުމުގަިއ އަޅަމެނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވަިއ ސީދާމަގު ަދއްކަވާނދޭވެ عملއިބަރަސްކަލާނގެ ރުއްސަވާމަގަްށ 
ވޭނޭގޮތުން( ަގަދ އިފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންެގ ކަންފަތްތަކުގެމަތީަގއި )ބޭުރގެއަޑުތައް ނު  (11)

ނޑައެޅިގެންވާ އަަހރުތަކަުކ އެޮހހޮޅުގައި ެއމީހުން ނިންދަވާ ބެއިިތއްބީމެވެ.  ددعނިދިލައްވަިއ   ކަ
ދެން އަލުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ ހޭައރުވަިއ )މީހުން އުޅޭ ިހސާބަށް( ފޮނުއްވީެމވެ. އެީއ  (12)

ންކުރެ ކޮންަބއެްއޯތ  جماعةްނ ބޮޑީ ދެ އެމީހުން ެއހޮހޮޅުގަިއ ނިދާފައި ަލސްވެތިބީ ިކހާދުވަަހކުތޯ ބަަލއި ހިމަނައިގަތު
 އަށް ގެނައުމަެށވެ.  تحقيقދެނެވޮޑިގަނެ އެކަން 

  ެوالّلهأعلمންކުރެ ެދބައެކެވެ.  كافرންނާއި  مؤمنއެއްކަމުަގއި ބުނެވެީނ  جماعةއެދ  
ތައް ަކލޭގެފާަންށ  خبرގޮތުގައި ހަމަސީދާ ތެދަށް އެމީހުންގެ  حقّ( ތިމަންަރސްކަލާނެގ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (13)
ވި ޒުވާން ބައެކެވެ. އަިދ  إيمانއަށް  ربّއިދެްއވަނީއެވެ. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކީ އެމީުހންގެ އަންގަވަމި

 ކަމާއި ތެދުމަގު އިުތރުކޮށްދެއްވީެމވެ. إيمانތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގ އީމާންކަމުެގ މައްޗަށް 
އަދި އެމީހުން )އެކާަފރު ރާޖާގެ ުކރިމަތީގައި ތެުދވިހިނދު( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ހިތްަތްއ  (14)

ން( ބަންނަވަިއ ހިފެެހއްޓެވީމެވެ. )އެީމހުންނަށް ސާބިތުކަްނ ދެއްވީމެވެ.( ފަހެ އެމީހުްނ  نور)އީމާންކަމުގެ 
ެއވެ. އެަކލާނެގ ފިޔަަވއި އެހެްނ އެްއެވްސ  ربّގެ ވެިރ އަީކ އުޑުތަާކއި ބިމު  ربّ)އެރާޖާއަށް( ބުންޏެވެ. އަޅަމެންެގ 

ކޮްށ  دعاءކޮްށ އަޅުކަންކޮްށ ނުަހދާނަމެވެ. އަދި އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ޮގވާ  دعاءއަކަށް އަހުރެމެްނ ޮގވާ  إله
ަގއިވާނެކަްނ ކަމުން ހައްދުފަަހނަޅާފައިވާ ވާަހކައެްއ އަުހރެމެން ބުނިކަމު باطلހަދައިފިނަމަ ހަމަކަަށވަރުްނ ދޮގު އަދި 

 ކަށަވަރެވެ. 
 ެمشهورކުަރއްވަނީ  بيانއިްސވެދިޔަ އާޔަތްތަކާިއ އަދި ަފހުން މިއަންަނ ބައެއް ާއޔަތުން ެއ  !ދަންނައެވ

عيسىވެގެންވަީނ އެމީހުންނަކީ  بيانގައި  تفسيرطبرىއެވެ. އެމީހުންނާމެުދ  خالصةބާގައިގެމީހުންގެ ާވހަކަިއގެ  َكْهفُ
އައުމުގެކުރީަގއެވެ. އެމީހުްނގެ ރަެށއްކަމުގަިއ  إسالمدينންކަމުގައެވެ. ެއއީ  مؤمنމަތީގައި އުޅުނު  دينގެ  عليهالّسالم
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އެވެ. އެރަުށގެ ަރސްގެފާނަކީ ބުދަްށ  َطْرُسْوسކިޔާ ރަށެއްކަމަށެވެ. ެއއީ ިމހާރު  َأْفُسوسކުރައްވާފަިއވަނީ  بيان
يـَُفوسއަޅުކަންކުރާ ރާޖާއެެކވެ. އެއީ  ވެ. އެ ރާޖާ އެރަށުގެ އެންމެން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުްނ ކިޔާ މީހެކެ ِدقـْ

އަްށ  الّلهދޫނުކޮށް  دينބާވައިލެްއވި  الّلهމަޖުބޫރުކުރިހިނދުން މިދެންނެވި ޒުވާނުން އެކަން ބޮޑުެވގެން 
ްށ ކިޔަީނ އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކަިއ ެއރާޖާާއ ފިލަންގޮްސ އެމީހުންވަީނ ެއތާވާ ަފރުބަދައެއްެގ ހޮހޮޅަށެވެ. އެފަރުބަދައަ

تعالىއެވެ. އެ ޮހހޮޅަށް އެމީހުްނވަދެ ހަމަޖެހުމުން  بنجلوس ގަދަ ނިންޖަކުން އެީމހުން ނިންދެވީެއވެ. ދެްނ  الّله
ސޫރަތުގެ ނަންވެސް މިވަނީ އެީމހުން ހޮހޮޅުަގިއ  َكْهفُއެމީހުން ހޭެއރުއްވީ ތިންސަޭތކަ އެތަްއއަހަަރކަށް ފަހުންނެވެ. 

 އެއީ ޮހހޮޅެވެ. ދެން މިއަންނަ ާއޔަތްތަކުގައިވެްސ އެވަީނ އެމީހުންެގ ާވހަކައެވެ. فَُكهْތިބުމުން އެނަމުންނެވެ. 

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

     = ).ެގެ މިމީހުން.  قومއަުހރެމެންގެ   ) އެމީހުްނ އެމީހުންނާބުނެއެވ          

    =  ިކޮށްފިއެވެ.  إختيارންތަކެްއ  إلهއެމީހުން އެކަލާނެގ ފިޔަަވއ         =  އެމީހުްނ

 ންތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް( ނުގެނަީއ ކީއްެވެގންހެއްޔެވެ؟ / ނުވަތަ ގެންނާނެނަމައެވެ.  إله)އެ    

 =   ާެއއް. حّجةއެއް / ނުވަަތ  دليلބަޔާންވެގެްނވ       =  އަނިޔާެވރިކަން ބޮީޑ ފަެހ

 ކާކުހެއްެޔވެ؟      = .އުފައްދައިގަތް މީަހކަށްވުެރ           = އަށް  حضرةގެ  الّلهتعالى

 ދޮގެއް      =  އެ ޒުވާނުން އެއްބަަޔކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުންެޏވެ.( ކަލޭމެން އެމީހުންނާިއ(

  ގެ މީހުންނާއި( ވަިކވީހިނދުން. قوم)އެބަހީ:         =  ިއެމީުހްނ ފިޔަވައި  الّلهއަދ

  އަޅުކަންކުރާ ަތކެއްޗާއި.         =  .ެފަެހ ަކލޭމެން ޮހހޮޅަށް ދަމާހިނގާެށވ       

 ކަލޭމެނަށް ފަތުުރއްވަިއ ދެއްވާނެތެވެ.  ربّކަލޭމެންގެ  =      =  ެގެތެރެއިން. رحمةއެކަލާނގ 

       =  އަދި ކަލޭމެންގެ ކަންތަކުގައި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ލުއިކޮށްދެއްާވ

 ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެތެވެ.    =   ިުކރަނިވި ރަނގަޅުގޮތް.  منفعއޯގާވެރ      =  އަިދ

  ކަލޭގެފާނު އިުރ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ.   = .ާެއ އިުރ ައރައިފިއްޔ         = 

 ކަނާތްފަރާތަށް.  =   އެމީހުންެގ ހޮހޮޅަާޔ ދުރަްށ ލެނިބލާތީ / ކަިތކޮށްލާތީ.       = 

                                       

                                      

                                     

                       



                      
 

9 5 8   

މާނަ  ގެ الكهفسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 އެމީހުްނ ވާތްަފރާތަށް ދޫުކރެެއވެ.  =     އަދި ެއ ިއުރ އޮއްސެީނވިއްޔާ.    = 

 .  حالއަދި އެމީހުންާވ          =  .ިއެ ހޮހޮޅުގެ ަތނަވަސް ހުސްތަނެްއގައ         

  ތަކުގެތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ.  دليلތެރިކަމުގެ(  قدرةެގ )هللاއެއީ  =   = ތެދުމަުގ  الّله

 ދައްކަވައިފިއަޅަކު. )ދަންނަެއވެ.(      =  .ެފަހެ ތެދުމަުގ ލިބިގެންާވ މީހަީކ ހަމަ އެއީެއވ 

     =  ).ެއަދި އެަކލާނގެ މަގުުފރައްދަަވއިފިައޅަކު. )ދަންނައެވ      =  ެފަހ

 އެމީހަކަށްޓަކަިއ ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެއެވެ.        =  އޭނާއަށް ސީދާަމގު ަދއްކާޭނ

  ސަހަރޯެވރިއަކު. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ގެ މީހުްނ  قومއެ އަްނގަވަނީ( އަުހރެމެންެގ  الّلهން އެީމހުން އެމީހުންނަށް ބުނިކަުމގަިއ  مؤمن)އެޒުވާްނ   (15)

 ށް ވާނެކަމަ صحّންތަކަްށ އަޅުކަންކުރުްނ  إلهކޮށްފިއެވެ. ެއމީހުން ެއ  إختيارންތަކެްއ ހިަފއި  إلهފިޔަވަިއ އެހެްނ  الّله

ާއއިމެދު ބޮުޑ ދޮގެްއ  الّلهއެްއ ނުގެަނއީ ީކއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ފަެހ  دليلބަޔާންވެގެންާވ ގަަދ ދަީލލެްއ ގެނައިނަމަެއވެ. 

 އުފައްދައިގަތްމީހަކަްށވުެރ ވަކިންބޮޑު އަނިާޔވެިރއަކީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ )އެއަްށވުެރ ބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ ނުވާނެެއވެ.( 

ގެ މީހުންނާިއ  قومއެބަީހ:  –މީހުންނަށް ބުްނޏެވެ.( އަިދ ކަލޭމެްނ އެމީހުންނާިއ )އަދިވެްސ އެމީހުްނ އެ  (16)

 ربّަކލޭމެންގެ  !ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރާ ތަކެްއޗާ ވަިކވީހިނދުން ދެން ހޮހޮޅަށް ދަމާހިނގާށެވެ الّلهއަދި އެމީހުން 

ކަލޭމެނަްށ ތަނަވަސްުކރައްަވިއ އަިދ ކަޭލމެނަށް މިހާުރ މިޖެހިފަިއާވ ކަންތަކަްށ އެަކލާނެގ  رحمةއެކަލާނެގ 

ހުިރ ރަނގަޅުގޮްތ ެއކަލާނެގ ދައްކަވާފާނެެއވެ. )ދެންފަެހ މިބައިމީުހްނ  منفعފަސޭހަކޮށްދެއްވަިއ ޯއގާވެިރ 

ންދަވައިފިއެވެ. ދެން ޖެހިގެން މިއަންަނ އެމީހުން ނި الّلهހޮހޮޅަށްގޮސް ހޮހޮޅުަގއި އޮށޯެވލީހިނދުން ގަދަ ނިދިން 

އާިއ މާތްކަމުެގ ބައެްއ  َهْيَبةާއއި  كرامةއެމީހުންނަްށ ދެއްވާފަިއާވ  الّلهއާޔަތުގަިއ މިވަީނ އެމީހުްނ ނިދާފައިތިބިިއރު 

 (والّلهأعلمއެވެ.  خبر

الّله)އޭ   (17) ( އަދި އިުރއަރަިއގެން އަންނަިއރު އެީމހުންގެ ހޮހޮޅު ފިަޔވައި ކަނާތްަފރާތަށް އިުރ !އެވެ رسول

ލެނބިގެންދާތީ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ. އަިދ އިރުޮއއްސޭންދާއިރަްށ ވާތްފަރާތަށް ލެނބިގެންާދީތ 

 قدرةެގ  الّلهަގއެވެ. )މި މިކަްނކަމަކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި އެީމހުންވަނީ ެއހޮހޮޅުެގ ތަނަަވސް ހުސްތަނެއް

ތެދުމަގު ދަްއކަވައިފިއަޅަުކ  الّلهތަކުގެެތރެއިންވާ ކަންކަމެވެ.  حّجةތަކާިއ  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކަުއވަންތަކަމުގެ( 

ްށ ީސާދ އެމީހަކަ !ތެދުމަުގގައިވާީމހަީކ އެމީހެެކވެ. އަިދ އެަކލާނެގ މަގުފުރައްދަވައިިފއަޅަކު ދަންނަެއވެ 5ދަންނައެވެ
 ރާސްތާ ދައްަކއިދޭނޭ ސަަހރޯެވރިއަުކ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިނުަގންނަވާނެއެވެ.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

         =  .ެއަިދ އެމީހުްނ ހޭލަިއގެން ތިިބކަމުގަިއ ަކލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރަްއވާނެއެވ       = 

.  حالއެމީހުން އޮށޯވެ ނިދާފައިތިބި     =  .ެއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ފުރޮޅުއްވަމެވ  

    = .ްކަނާތްފަރާތަށާިއ ވާތްަފރާތަށ      =  .ާއަދި އެމީހުންެގ ކުއްތ    

   =  .ެއޭގެ ދެއަތް ފަުތރައިގެްނވެއެވ     =  / ިއެހޮހޮޅުގެ( ޮދރުމަތީގައި / ުނވަތަ ގޯތިތެޭރގައ(

ނޑުގައި.   ނުވަތަ ވެލިގަ       = .ަކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ބައްލަަވއިލެްއވިނަމ        

  =  .ެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ފުރަގަސްެދއްވަިއ ފިްއލަަވއިފާނެއެވ         =  އަިދ

 عّزةއެމީހުންެގ ފަރާތުްނ ކަޭލގެފާނު ިބރުފުޅުން ފުިރއްޖައީހެެވ. އެީއ އެމީހުންެގ ކިބައިގަިއާވ ހައިބަތާިއ 

 ތެރިކަމުންނެވެ.        =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ހަމައެފަދައިން )ހޭައރުވަިއ

 އަލުންވެްސ ދުނިޔެއަށް( ފޮނުއްވީެމވެ.        =  އެމީހުްނގެ މެދުަގިއ އެމީހުްނ އެމީހުނާިއ ުސާވުލ

  ކުރުމަށްޓަކައެވެ.        =  ).ެއެމީހުްނގެތެރެއިްނ ބުނާމީހަުކ ބުންޏެވެ. )އެއްެސވ       

 =  ކަލޭމެްނ )ނިދިފައި( ލަސްވެތިީބ ކިާހއިރަކުޯތއެވެ؟    = .ެއޭެގ އަނެއްަބޔަކު( ބުންޏެވ(       

      =  ީދުަވހެއްގަެއވެ. ނުވަތަ ދުވަހެްއގެ ބައެއްަގއެވެ.އަހުރެމެން ލަްސވެ )ނިދިފައި( ތިބ      

  އެމީހުން ބުްނޏެވެ. )އޭެގ އެއްަބޔަކު ބުްނޏެވެ.( =           =  )ިކަލޭމެން )ނިދިފައ

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.  ربّލަސްވެތިބިަވރެްއ ކަލޭމެންެގ        =  ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންުކެރ ފަެހ

 !އެކަކު ފޮނުވާެށވެ       =  ްފައިސާ( ކޮޅާއިގެނ(        =  .ްރަށަށ   = 

 ފަހެ އެމީހަކު ބަާލހުށިކަމެވެ.        = ( ެކާނާ އެންމެ  أهلއެރަުށގ )ެطاهرވެފައި  حاللވެރިންކުރ 

 ވެގެންވަީނ ކާކުތޯ.       =  ފަެހ އެމީާހ އެއިްނ ރިޒުގާއިގެްނ )ކާނާާޔއިގެން( ކަލޭމެންެގގާތަްށ

  އަންނަހުށިކަމެވެ.  =  .ެއަދި އެީމހާ މަޑުމައިތިރިެވ ބަލައިގެންއުޅޭ ހުރިކަމެވ      
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

    =  ެވިޔަުނދޭހުށިކަމެވެ خبرއަދި ހަމައެކަކަްށވެސް ަކލޭމެންގ!   =ްހަމަކަށަަވރުން އެީމހުނ  

    =  .ާަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް ފައުޅުވެއްޖެްއޔ     =  ކުރާނެެއވެ.  رََجمُއެީމހުން ކަލޭމެްނ

 )ތަޅާމަރާނެއެވެ.(      =  .ެުނވަތަ އެމީހުްނ ކަލޭމެްނ އަނބުާރ ގެންދާނެއެވ      = 

 އަށް )ބުދުދީނަށް(  دينއެމީހުންގެ           =  އަދި އޭރުން ދެން ދުވަހަކުވެސް ކަލޭމެްނ

  ސަލާމަތްނުވާނެއެވެ.

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި އެމީހުްނ އޮޯށވެ ނިދާފަިއ ތިބިިއރުވެްސ އެމީހުްނ ޭހލައި ތިބިކަމުގައި ަކލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުަރއްވާނެއެެވ.  (18)

އަދި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްަފރާތަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ފުރޮޅުއްވަމެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ތިބުމުްނ 
ނޑުމަތީ ޭއގެ ެދއަތްފަތުރައިގެްނ އޮެތވެ. ގެއްލުމެްއވެދާނެތީއެވެ. އަިދ އެީމހުންެގ ކު އްާތ އެޮހހޮޅުގެ ޮދރުމަތީ ެވލިގަ

ގަިއވަނިކޮށް ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގެންނެވިނަމަ އެމީހުންނާިއ ދުރަށް ަކލޭގެާފުނ  حالއެމީހުން އެ 
ގެ ސަބަުބްނ  بةهيއާއި  كرامةފިއްލަވަންދުވެވަޑަިއގެންފީހެވެ. އަދި އެީމހުންގެ ފަރާތުން އެފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ކަލޭގެފާނު މުޅިން ބިރުން ފުރިއްަޖއީހެވެ. )ެއގޮތުގައި އެީމހުްނ ތިންސަތޭކަ އެތައް ައހަރެްއވަންދެން ތިއްބެވެ. މިީއ 
 ތެރިކަމަށް ބަލާިއރު ދާދިކުޑަކުޑަ ކަެމކެވެ.(  قدرةގެ  الّله

އަދި ހަމަ އެފަަދއިން )އެބަީހ: އެޒުވާނުްނ އެޮހހޮޅުގައި ނިްނދަވާ ރަްއކާތެރިކަމާިއއެކު ތިމަންަރސްކަލާނެގ  (19)
 ބެލެހެއްޓެވިފަދައިން( އެމީހުްނ ހޭައރުވަިއ ފޮނުއްވީމެވެ. އެއީ އެމީހުން އެމީހުންާނ ސުވާުލކޮށްހެދުމަށެވެ. 

އެކަުކ ުބންޏެވެ. "ކަލޭމެނަށް ނިދިފަިއ މިހޮހޮޅުަގިއ )ދެންފަހެ އެމީހުން ހޭލަިއގެން( ޭއގެތެރެއިްނ  
އެމީހުން ބުންެޏވެ. "އަހުރެމެން މިތިބީ އެއްދުވަުހ ނުވަތަ ުދވަހެްއެގ  ."؟ލަސްވެތިބީ ިކހާއިަރކުހެއްެޔވެ

ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.  ربّބައެއްގައެވެ." އަދި އަނެއްީމހަކު ބުނެފިއެވެ. "ަކލޭމެން ަލސްވެތިބިވަރެްއ ކަލޭމެންެގ 
 !ށެވެ ދާ)އެގޮތެްއ އަުހރެމެންނަކަްށ ނޭނގެއެވެ.(" ދެންފަެހ ަކލޭމެންކުެރ އެކަުކ ިމ ިރހިފައިސާކޮޅާއިގެްނ ރަށަްށ 

އަިދ އެއިްނ  !ެވގެންވަނީ ކާކުތޯ ަބލާށެވެ طاهرެވފައި  حاللވެރިންުކރެ ކާނާ އެންެމ  أهلއަދި އެމީާހ ެއރަށުެގ 
 5ކާއިގެްނ އަންނަހުށިކަެމވެ. އަިދ އެމީާހ މަޑުމައިތިރިވެ ރަނގަޅަށް ަބލައިގެްނ އުޅޭހުށިކަމެވެކޮންމެވެސް ާކއެތިކޮޅަ

  !ެއއްިވޔަނުދޭހުށިކަމެވެ إحساسެއއް އެނގި  خبرއަދި އެކަކަްށވެސް ަކލޭމެންގެ 

ްށ އެނިގއްޖެްއާޔ އެމީހުންނަ خبر"އެހެނީ، ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ަފއުޅުވެ ކަލޭމެންެގ  (21)
އަްށ  )ބުދުދީނަށް( އެީމހުްނ  دينކުރާނެެއވެ. ތަޅާމަާރ ހަދާނެެއވެ. އެހެންނޫީނިވއްޔާ އެމީހުންެގ  رجمކަލޭމެން 

ކަލޭމެން ވައްދާނެއެވެ. އެހެްނވެއްޖެއްާޔ ދުަވހަކުވެްސ ދެްނ ކަލޭމެްނ ކާމިޔާބުނުވާނެެއވެ. ަކލޭެމްނ 
 الّلهކޮށް މީހުން ނިދާވަރަށްކަމަށެވެ.  عامّސަލާމަތްނުވާނެއެވެ." )މިމީހުންނަށް މި ހީވީ މިމީހުންނަްށ ނިދުނީ 

 އްކަާވ ކަމަކަށް ލަފައެްއ ނުކުރެުވނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.(އެއްދަ معجزةމީސްތަކުންނަށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

    =  .ްއަިދ އެފަދައިނ     =   )ްތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމައްޗަްށ )އަނެއްބައިމީހުނ

 ފައުޅުކުރައްވަިއ ދެއްެކވީ.    =  .ެއެމީހުްނ ެދނެގަތުމަށްޓަކައެވ       = 

  ެއއްޗެއްކަން.  حقّފުޅު ެއއީ  وعدެގ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ      =  ދުވަސް.  قيامةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ 

      =  ).ެއެޔާމެުދ ޝައްކެއްނެެތވެ. )އަންނާނެކަާމމެދު ޝައްކެއްނެެތވ          =  

 އެމީހުންެގ ކަންތަކާ މެދުަގއި.  =   ވީހިނދުން.  إختالفއެމީހުންގެމެދުގަިއ ދެބަސްވެ    =  އަިދ

 އެމީހުން ބުންޏެވެ.            =  ެގައި( ކޮންމެވެްސ  ِذْكَرىކަލޭމެން އެމީހުންގެމައްޗަށް )އެީމހުންގ

 !ބިނާއެއް ހަދާށެވެ       =  ެއެމީހުންެގ ކަންތަްއ ދެެނވޮޑިގެންވެއެެވ.  ربّއެމީުހންގ

 ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ.       =.ެކުރިައރަިއ ގަދަވެގަތްީމހުން ބުންެޏވ      =  އަިދ

 އެމީހުންގެ ކަންތަކުަގއި .     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނގެ މައްޗަށް ައހުރެމެން ހިފާހުީށ

  ހަދާހުށީ       = .ެމިސްކިތެެކވ      =   .ެނިކަންހުރެ އެީމހުން ބުނާެނއެވ     = 

އެއީ ތިްނ )މީހުންނެވެ.(      =  .ެހަަތރުވަނަީއ އެމީހުންެގ ުކއްތާއެވ        = 

 އަދި އެމީހުން ބުެނއެވެ. އެީއ ފަސްމީހުންނެވެ.      =  އެމީހުްނގެ ަހވަނައަީކ އެމީހުންެގ

 ކުއްތާއެވެ.      = އަށް ހިލައުކުމުެގގޮުތން. )ރޭ ދަލަށް އުކަީނއެވެ.( ނޭނގި ީހވާގޮތަށް. غيب  

       = .ެއަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ. ެއއީ ަހތްމީހެކެވ          =  އަދި އެމީހުންެގ

  !ކަލޭގެފާނު ވިާދޅުވާށެވެ =  އަށްވަނައަކީ އެމީހުްނގެ ކުއްތާެއވެ.     =  ެربّތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

 ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ.   =  ެއަާކ މެދު. عددއެމީހުްނގ        =  މަދުމީހަކަށްމެުނީވ

   އެނގިގެްނ ނުވެެއވެ.  عددއެމީހުންގެ   =  ުދެބަސްެވ  ފަހެ ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނާމެދ

   !ނުކުރަްއވާށެވެ جدل !ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ     =  قرآنއަކުންމެނުވީ. )ެއއީ  جدلފައުޅުެވގެންާވ 

  ންއެންގެިވ ވަެރކެވެ.(      =  އަިދ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނާމެދު )ހޮހޮޅުގެެވރިންނާމެދު( ފަުތާވ

   !ނުއައްސަވާށެވެ        =  :ީންުކރެ ހަަމއެކަކުެގ ކިބައިންވެސް.  أهلكتاتއެމީހުންުކރެ  އެބަހ 
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 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ )މިޮހހޮޅުގެ އެކުެވރިން( އަނެއްަބއިމީހުންގެމައްޗަްށ ފައުޅުކުަރއްވަިއ ދެއްެކީވ  (21)

 قيامةއެއްޗެއްކަާމއި އަިދ ހަމަކަަށވަރުން  حقّފުޅު ެއއީ ހަަމ  وعدގެ  الّلهހަމައެފަދައިންނެވެ. އެީއ ހަމަކަަށވަރުން 

ަްކަން އެމީހުން ެދނެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ މެދުަގއި   محشرދުވަހަކީ ޝައްެކއްނެތި އަންނާނެ ދުަވހެއް

 ވީހިނދުންނެވެ.  إختالفއަށް ފޮނުއްވުމާމެދު ދެބަސްެވ 
 ެހޮހޮޅުގެ އެކުެވރިން އެޮހހޮޅުގައި ނިދިފައިިތބި ދިގުމުއްދަތުގެތެރޭަގއި ޭއރު އެތާނެގ  5ދަންނައެވ(

يـَُفوسވެރިޔަކަށް ހުރި ބުދުދީނުގެ ރާޖާ  ( ރަސްކަމަްށ تيذوسيسރަސްކަެލއް ) إسالمމަރުވެގޮސް އަުލން އެހެން  ِدقـْ
الّسالمެވ  إسالمއަާރ ވަޑައިގެްނ މީސްތަކުްނ  عليه އުޅޭކަމުގައިިވއެވެ. އެހެންގޮްސ ަގިއ  دينގެ  عيسى

އަްށ  قيامةޒަމާންދިގުވުމުން މީސްތަކުންގެމެދުގައި އަލުންވެްސ މީސްަތކުން މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިރިގެްނ 
ތައް އުފެދިއްޖެެއވެ. އެކަމާ ރަސްގެފާނު ަވރަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑަިއގެްނ  إختالفފޮނުއްވުމާމެދު ދެބަސްވުން އުފެދި 

 دعاءން އެދިވަޑައިގެން  حضرةގެ  الّلهއަކަށް(  معجزةއަކަށް  )އެފަަދ  دليلކުން ފޮނުއްވޭނެކަމުގެ އަށް މީސްތަ محشر

ކުރައްވާކަުމގައިިވއެވެ. އެދުވަސްަވރު ޮހހޮޅުގެ އެކުެވރިން ޭހެލވިގެން ކާއެތިކޮޅެއް ހޯދުމަށް އެތަނުން އެކަކު ރަށަްށ 
ޒަމާްނ ދިގުވެފަިއވާތީ އޭނާާޔ ބާޒާރުެގ މީހުްނ ސުާވލުކޮްށ  އަރައިގެްނ އުޅެނިކޮްށ އެމީާހ ގެްނގުޅުނު ފައިސާގެ 

ތަްއ އަްއސަވަިއ  خبرވީނުވީއެްއ ނޭނިގގެން ރަސްގެފާނުްނ ައރިހަްށ އޭާނ ގެަނއީއެެވ. ދެން ރަސްގެފާުނ އޭނާުކރެްނ 
ޑައިގެންނެީވއެވެ. ވެގެންއުޅޭގޮތެްއ އެނގިވަޑައިުނގެން އޭާނގެންނަވައިގެްނ އޭާނގެ އެުކވެރިންެގ ގާތަްށ ހޮހޮޅަށް ވަ

ހޮހޮޅުގައި ތިބި އޭނާގެ ެއހެން އެކުެވރިންނާއި ބަސްުފޅު ވިދާޅުވެ ރަސްގެފާނަށް މައްަސލަ ރަނގަޅަްށ 
ވާނެކަުމގެ ުފރިަހަމ  قيامةއެްއކަމާއި އަދި  حّجةތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  قدرةެގ  الّلهސާފުވެވަޑައިގެން އެީއ 

ައރިހުަގއިވާމީހުންނަްށ ރަނގަޅަށް އެނގިއްެޖއެވެ. އެހެނީ ތިންސަތޭަކ  އެއްކަން ރަސްގެފާނަށާއި دليل
އެތައްއަަހރެއްވާންދެން ބަޔަކު ނިންދަަވއި ބޭތިއްބެވުމަށްފަުހ އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ބަަދލެއްނައިސް އެމީހުްނެގ 

ވުމަށްފަހު އަލުން ިދރުއްަވިއ ފޭރާމަކަށްވެސް ެއއްވެސް ާބކަމެއް އަޔަނުެދއްވާ ެބލެހެއްެޓވިަކލަކަށް މީސްތަކުން ަމރު
 ުނވާނެކަން ަސާލމަތް ބުއްދިއަކަށްވިްއޔާ އެނގޭނެއެވެ. ްށ އެއްކުެރއްވުމަކީ އެއްވެްސ އުނދަގޫކަމަކަ

        -  މިތަނުން އިާޝރަތްވަީނ ޮހޮހޅުގެ އެުކވެރިްނ އެާހގިނަ ުދވަުހ ނިދިފައިތިބުމަށްފަުހ

ހޭއަރުްއވައި އެވަގުުތ ެއރަށުގަިއ އުޅުނުމީހުންނަށް ދެއްެކވި ާވހަކައެވެ. ެއ ޮހހޮޅުގެ ެއކުވެރިްނ މިރަށުެގ މީހުންަންށ 
އަލުންވެްސ އެމީހުްނ ގަދަ ނިދިން ނިންދަވައި އެމީހުްނގެ ޮހހޮޅު މީސްތަކުންެގ ލޯމަިތްނ  تعالى الّلهދެއްކެވުމަށްފަހު 

ވެގެްނވެއެވެ. އަިދ ފަހުްނ  بيانފޮތްތަކުަގިއ  تفسيرއާިއެއކު  تفصيلނިވައިކުރެްއވީއެވެ. މިީއ ވަރަްށ ދިުގވާހަަކއެވެ. 
 (ّلهأعلموالބަޔާންވެގެްނވެއެވެ.  تفصيلތަކުންވެސް ަބއެއް  آيةމިއަންނަ 

ހޮހޮުޅެގ  يعنى:ކުރެއްވިއެވެ.( އެމީހުން ބުންެޏވެ. އެބަހީ ަރށުގެ މީހުން ބުންޏެވެ. "އެމީހުންނަށް  وحى تعالى الّله)
އެމީހުންގެ އެންމެަހއިކަމެއް ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ."  ربّއެމީހުންެގ  !އެކުވެރިންނަްށ ކަލޭމެްނ ބިނާއެއް ހަދާށެވެ

. "އަހުރެމެްނ އެމީހުންނަްށ ބިނާކުރާީނ އެންމެކުިރޔަށް ބަސްކީމީހުން ދެންފަހެ ހޮހޮޅުެގ އެުކވެރިންެގ ކަންތަކާމެުދ 
 މިސްކިތެކެވެ." 

)އަދި ޮހހޮޅުގެ ެއކުވެރިްނގެ ކަންތަާކއިމެދު ާވހަކަދެއްކިީމހުްނ( އެމީހުްނ ނިކަންހުެރ ބުނާނެއެވެ. "މިީއ  (22)
وسّلم عليه الّله صّلى الّله އާއިމެުދ ވާަހކަދެއްިކ މީހުންގެާވހަކަެއވެ."  عددެގ ޒަމާނުގަިއ އެމީހުްނގެ  رسول

ހަަތރުވަަނއަކީ އެމީހުްނގެ ކުއްާތއެވެ." އަިދ އެމީހުން ބުނެެއވެ.  އެމީހުންބުނެއެވެ. "އެީއ ތިންމީހުންނެވެ. އެމީހުްނގެ
އަށް ހިަލއުކުމެވެ. )އެބަހީ: ނޭނިގ  غيب"އެއީ ފަސްމީހެެކވެ. އެމީހުންެގ ހަވަނަަޔކީ އެމީހުްނގެ ކުއްާތއެވެ. އެއީ 



                      
 

9 6 3   

މާނަ  ގެ الكهفسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

ންެގ އަށްވަަނއަކީ އެީމހުްނެގ ހީވާގޮތަށް ބުނާބުނުމެކެވެ.(" އަދި އެީމހުން ބުނެއެވެ. "އެއީ ހަތްމީހެކެވެ. އަިދ އެމީހު
الّلهކުއްތާއެވެ." )އޭ   ربّއެއް ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  عدد( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެެވ. "އެމީހުންގެ !އެވެ رسول

 بيانއާިއ  حّجةނޭނގެއެވެ. އަިދ ފައުޅުެވގެންާވ  عددދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. މަދުމީހަކަށްމެނުވީ އެމީހުންެގ 

كتابވީ އެމީހުންނާމެދު )އަކަށްފަހުގައި މެނު އަދި ހޮހޮޅުގެ ެއކުވެރިންާނއިމެުދ  !ނުކުރާށެވެ جدلންނާއި(  أهل
 "!ނާއްސަވާށެވެ فتوىންކުރެ( އެކަުކގެ ކިބައިްނވެްސ  أهلكتابއެމީހުންކުެރ އެބަހީ: )

 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        = ެއަދި ެއއްވެސްކަމަާކއިމެދު ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުނުވާ ހުށިކަމެވ!           

 = .ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މާދަމާ ެއކަންކުރާނަެމވ         =  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާޭއ  الّله

  )މިހެން ވިދާޅުވެފައިމެނުވީ(   =  ެކުަރއްވާށެވެ މަހަނދު ربّއަދި ކަލޭގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގ!  

   = .ާަކލޭގެފާުނ ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއްޔ     = ެ5އަިދ ވިދާޅުވާށެވ          = 

 ކުރެވެއެވެ. أّميدއަހުރެންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެވުން  ربّއަހުރެންގެ          = 

 ގާްތގޮތަކަށް.  ތެދުމަގުގެގޮތުން މިއަށްުވރެމާ       =  އަިދ އެމީހުން އެމީހުންގެ ހޮހޮޅުގަިއ

 ލަސްވެތިއްބެވެ.      =  .ުތިންސަތޭކަ އަަހރ         =  އަދި އެމީހުްނ

 ނުވައެއް އިުތރުކުިރއެވެ. )ނުވަައހަުރ އިތުުރކުރިެއވެ.(   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!          

 =  ދެނެވޮޑިަގތުންބޮޑެވެ.  الّلهއެީމހުން )ެއހޮހޮޅުގައި( ލަސްވެތިިބވަރެްއ             

 ވެގެންެވއެވެ.  خاصّ)އެތަންތާނގައިވާ ިސއްރުތަްއ ދެނެވޮޑިގަތުން( އެކަލާނެގއަށް  غيبއުޑުތަކާއި ބިމުގެ  =

       =  ެއކަލާނެގ ދެކެވޮޑިގަތުމުެގ ބޮޑުކަމާއެވެ! އަދި އެކަލާނގެ ައއްސަވާވޮޑިގަތުުމެގ

 ބޮޑުކަމާއެވެ!          =  .ެެއކަލާނެގ ފިޔަަވިއ އެމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވ    =  އެްއވެްސ

  ސަހަރޯެވރިއަުކ       =  ގަިއ ަކލޭގެފާުނ ބައިެވރިނުކުަރއްވާށެވެ.   حكمއަިދ ެއަކލާނެގ
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      = .ްހަމައެކަކުވެސ   =   ޭުނވަަތ  !( އަދި ަކލޭގެފާނު ކިަޔވާވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله)އ

 !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبع      =  އިއްވެވޭަތކެތި.  وحىަކލޭގެފާނަްށ        = 

  ގެ ފޮތުން.  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ       =   ެފުޅުތަކަށް ބަދަލުވުމެއްނުވެެއވެ.  كلمةއެަކލާނގ

 )ބަދަލުކުރާނެމީހަުކ ނުވެެއވެ.(         =  އަދި ެއކަލާނެގ ފިޔަވަިއ ކަޭލގެފާުނ

 ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.     =  .ްލެނބިލާނެަފރާތެއް / ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއ  

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

 އިރާދަުކރެއްިވއްޔާޭއ )މިހެން ިވދާޅުވެފައިމެނުވީ( ހަމަކަށަަވރުން. الّله (!އެވެ رسولالّلهއަދި )އޭ  (23)

  ربّ އަިދ ކަޭލގެފާނުގެ ަކލޭގެފާނުގެ !ެއއްވެސްކަމަާކއިމެދު ވިދާޅުނުވާހުިށކަމެވެމާދަމާ އަހުރެންުކރާނަމޭ  (24)
. !އަިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !މަތިން ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއްޔާ ކަލޭގެފާުނ އެަކލާނެގ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

 ކުރެެވއެވެ.  أّميدއަދި މިއަްށވުެރވެސް ތެދުމަގާިއ މާތްގޮތަކަްށ ައހުރެންނަށް މަގުދަްއކަވާފާނެކަމުެގ  ربّއަހުރެންެގ 

އެމީހުން އެަބހީ: ހޮހޮޅުެގ އެުކވެރިްނ ) އެހެންމީހުންނަްށ އެމީހުްނ ފައުޅުވުމުގެުކރިން( އެމީހުންެގ  (25)
ހޮހޮޅުގަިއ ތިންސަތޭކައަަހުރ )ނިދާފައި( ިތއްބެވެ. އަިދ ޭއގެެތރެއަށް ުނވައަަހުރ އެމީހުްނ އިތުުރކުރިެއވެ. ެއހެންވީާމ 

ގަިއ ނިާދފައި ތިއްެބވެ. އެީއ ީމލާދީ އަަހރާިއ ހިޖްީރއަހަާރ މުޅިއެކު ތިންސަތޭަކ ނުވަައހަުރ އެމީހުްނ ހޮހޮޅު
 ދެއަހަރުެގ ތަފާތުކަމުގަިއ ވެދާނެއެވެ. 

الّله)އޭ  (26)  الّله"އެީމހުން ެއހޮހޮޅުގަިއ ލަސްވެތިބިަވރެްއ  5( ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول

ވެގެންވެެއވެ. އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުެގ  خاصّއެަކލާނގެައށް  غيبދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ 
ބޮޑުކަމާއެވެ!. އަދި އެކަލާނެގ އައްަސވާވޮޑިގަތުމުގެ ބޮުޑކަމާއެވެ!" އަދި ެއކަލާނގެ ިފޔަވައި އެމީހުންނަްށ 

ގައި ހަމައެކަކުވެސް ކަލޭގެފާުނ  حكمއެހެންއެއްެވސް ސަހަޯރވެިރއަކުނުވެެއވެ. އަދި އެކަާލނގެ 
އަކަށް އަިދ  قانونއަށް އެހެންމީހަކު ބުނާަބހަކަށް އަދި  خالفއާއި  حكمބާވައިލެްއވި  الّله) !ކަމެވެބައިވެރިނުުކރާހުށި

ކުރުުމެގ  شريكގަިއ އެހެންމީހަުކ ބައިވެރިުކރުމެވެ. އެީއ އެަކލާނގެއާ  حكمއަކަށް ކިޔަމަންވުމަކީ އެަކލާނގެ  قواعد
والّلهބާގައިގެމީހުންގެ ވާހަކަ މިނިމުނީެއވެ.  َكْهفُިމހިސާުބން  ކުރުމެވެ. އަދި شريكގައި  إلهّيةމަތީވަނައެކެވެ. އެއީ 

 (أعلم

الّلهއަދި )އޭ (27) ގެ ފޮތުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއާވ  ربّ( ކަލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول
ފުޅު ބަަދލުކުރާޭނ  كلمةއެަކލާނެގ  !ވެވަަޑއިގަންނަވާށެވެ تبعާއއި  وحىނުވަަތ ެއ  !ކިޔަާވ ވިދާޅުވާށެވެ وحى

ފުޅުތަކަށް ަބދަލުވުމެއް ުނވެއެވެ. އަިދ އެަކލާނގެ ިފޔަވަިއ  كلمةއެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ. ުނވަތަ ެއ 
ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއް ނުވަތަ އެަފރާތަކަށް ބުަރެވލާނޭ އެހެންެއއްވެސް ފަރާެތއް ކަޭލގެފާނަްށ 

 ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =  ެކެތްކުަރއްވާށެވެފުޅު  نفسއަދި ކަލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނުގ!            

 ކުރާމީހުންނާެއކު )އަޅުކަންކުރާމީހުންނާއެކު(  دعاءއަްށ  ربّއެބައިީމހުންެގ  =       =  

 ހެނދުނާއި ހަވީުރ         =  ފުޅު އެޭދ )ެއކަލާނެގ ރުހިވޮޑިގަތުންއެދޭ(  وجهއެީމހުން އެަކލާނެގ

       = ެއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ދެލޯފުޅު އަނުބރުއްވައިުނލައްވާެށވ!    =  .ިއެމީހުން ފިޔަވައ

 )އެމީހުންނާއި ދުރަށް(         =  ެޒީނަތަށް  ގެ حياةކަލޭގެފާނު ދުނިޭޔގ

  އެދިވަޑައިގަންނަވަިއގެން.   = ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ިކޔަމަންވެވަޑައި ުނގަންނަވާށެވ!        

 ކުރެއްވިީމހަކާ  غافلތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހެްއގެ ހިތް  =    =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުުމްނ

 ކުރުމުން. ِذكر -      =  ވެ.  تبعއާ  هوىنفسއަިދ އޭނާ އޭނާެގ         = 

 ނުވަަތ ހިތާމަޔަކަށްވި  –ވެގެންިވ  خالفއާިއ  حقއަދި އޭާނގެ ކަންތަްއ ގެްއލިަހލާކުވެގެްނިވ    =  ޭއ(

   5( އަދި ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسولالّله        = ّحضرةގެ  ربّވަނީ ަކލޭމެންގެ  حق 

 ންނެވެ.       =  ާވާެށވެ إيمانފަހެ އެދޭމީހަުކ ފަެހ އެީމހ!       =   އަިދ

 !އެދޭމީހަކު ފަެހ އެމީހަުކ ކާފަުރވާށެވެ.       =  ހަމަކަށަަވރުން އަނިާޔވެރިންަންށ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތައްޔާުރކުރެްއވީމެވެ.   = )ައަލިާފނެއް )ނަރަކ         =  އެތާނެގ

 ފޭލިގެތައް )ުނވަތަ އަލިފާނާިއ ދުމުގެ ަފރުދާތައް( އެމީހުން ވަށައިލަިއގެންވެއެވެ.       =  ައިދ

 އެމީހުން އެތަނުން ަސލާމަތްވުމަްށ )ނުވަަތ ފެނަށް( އެދިގެންިފއްޔާ.    =  .ެއެީމހުންނަށް ފެންދެވޭނެެއވ 

      = ُެއވެ. / ނުވަަތ ދޮާހއި ކަޅުލެއެވެ. /  َمْعَدنއަީކ ިވިރފައިހުިރ  ُمْهلކަަހލަ ފެނަކުން. ) ُمْهل
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ނޑެވެ.     (والّلهأعلمނުވަތަ ތެލުްނ ެކކިގެްނ ނުކުންަނ ގަުރގަ          =  މޫނުތަްއ މުޅިންަެ ިފެހާލ

 އަންދައިލާ.    =  .ެއެބުއިން އެއީ ނުބަިއވެގެންވާ ބުއިމެެކވ        = 

   އަދި އެތަން ެއއީ )ނަަރކަ ެއއީ( ގޮސްތިެބ ޖަމާވާން ނުަބއިވެގެންާވ ތަނެކެވެ.    =  

 ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންީވ މީސްތަކުން.        =  ތައް ކުރި.  صالحعملއަދި އެމީހުްނ   

   =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ ގެްއލެިނ ނުކުރައްާވހުށީ ެމވެ.ހަމަކަށަަވރުްނ            

 ކުރިމީހުންެގ ދަރުމަ.  عملގެގޮތުން ރަނގަޅު ރީތި  عمل =
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ފުޅު އެިދެގން / އެކަލާނެގ ރުިހވޮޑިގަތުން އެދިގެްނ  وجهެގ  ربّއަދި އެަބއިމީހުން އެބައިމީހުންެގ  (28)

ނޑު( އެކަލާނެގައށް  ފުުޅ  نفسކުރާމީހުންާނ އެުކ ކަލޭގެފާނުންެގ  دعاءހެނދުނާއި ހަވީުރ )ުނވަތަ ުދވާލާިއ ރޭގަ

ެގ ޒީނަތްތެރިަކްނ  حياةއަދި ދުނިޭޔގެ  !އެމީހުންާނ އެުކ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ 5ކެތްކުރައްވާެށވެ

)އެމީހުންނާ ުދުރެވ  !އެމީހުން ފިަޔވައި ަކލޭގެފާނުގެ ެދލޯފުޅު އަނބުރުްއވައި ނުަލއްވާށެވެ، ދިވަޑައިގެންއެ

 ( !ވަކިވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ

 غافلކުރުމުްނ މުޅިން  ِذكرއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީެހއްެގ ހިްތ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހަނދާންކުރުމާިއ  

نفسއަދި އެމީަހކު އެމީެހއްގެ ، ކުރައްވާފަިއވާ   !ވެގެންވާ މީހަކަްށ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ تبعއާ  هوى
 ވެ ހިތާަމޔަކަށްވެފައެވެ.  خالفއާިއ  حقّއަދި އެފަދަމީހާެގ ކަންތައްވަީނ މުޅިން ގެްއލި ަހލާކުެވގެންނެވެ. ނުވަތަ 

 هدايةންނެވެ. ) حضرةގެ  ربّއެަވނީ ކަލޭމެންެގ  حقّ" 5ވިދާޅުވާެށވެ( އަިދ ކަޭލގެފާނު !ެއވެ رسولالّله)އޭ  (29)

އީމާންވާްނ ަގއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ ނޫނެވެ.( ފަެހ  حضرةދެއްކެވުމާއި ަމގުފުރެއްދެވުްނ ވަީނ ހަަމ އެކަލާނގެ 

)އެމީހަުކ އެޭދގޮތެކެވެ.("  5ެށވެއެދޭީމހަުކ ފަހެ އެީމހަުކ ކާފަރުވާ ކާފަރުވާން  އަދި  !ވާެށވެ إيمانއެދޭމީހަކު އެމީހަުކ 

ންވެސް ވަނީ ަހމަ އޭގެތެރޭންނެވެ.( ތިމަންރަސްަކލާނގެ ައލިފާނެްއ  مشركހަމަކަށަވަރުން އަިނޔާވެރިންނަށް )

މެވެ. އެއީ ަނރަކަެއވެ. އެ އަލިފާނުގެ ފޭިލގެަތއް އަލިފާނާއި ދުމުގެ ފަރުދާަތއް އެމީހުން ވަށަިއގެްނ އްވީތައްޔާރުުކރެ

ެގ ނުވަތަ ޮދހާއި ކަޅުލެއިެގ ފެނުްނ  َمْعَدنދި އެީމހުން ފެނަށް އެދި އާދޭސްުކރުމުން ިވިރފައިވާ ވާނެއެވެ.އަ

އެމީހުންނަށް ފެންދެވޭނެއެވެ. އޭގެސަބަބުން އެމީހުންގެ ޫމނުތައް ފިހި އަނދައިގެންދާެނއެވެ. އެބުއިން ެއއީާވ 

 ނުބައިވެގެންވާ ތަެނކެވެ. އަދި އެތަނަކީ ގޮސްތިެބ ޖަމާވާން !ނުބައިވެގެންވާ ުބއިމެކެވެ

ްނ  عملހަމަކަށަަވރުން ރަނގަޅު ެހޔޮ  !ތައްކުރިމީހުްނ ދަންަނއެވެ صالحعملވެގެްނ  إيمانހަމަކަށަވަރުްނ  (31)
 ކުރިމީހުންގެ ދަރުމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެގއްލެނި ުނކުަރއްވާހުށީމެވެ. عمل
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ްދުވަހުން ހުރީ(  قيامةއެމީހުންނަށް ހުއްެޓވެ. )އެމީހުންނަށ      =  ތިބޭ  قائم

   ސުވަރުެގއެވެަެ.       =  އެމީހުްނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމިދެމިވާ. )އެބަހީ: އެމީހުންެގ

 ކޮޓަރިތަކުގެދަށުްނ ާއރުތައްދެމޭ(      =  .ެއެީމހުްނ އެާތ ަގހަނާއަޅާނެއެވ          

  ރަނުގެ އުޅާތަކުން. =      =  .ެއަދި އެމީހުން ލާނެއެވ      =  .ްފެހިކުލައިގެ ފޭރާނ 

       =  ބޯވައްަތރުގެ.ފަށުވި ޭފރާމުެގ ތުނި އޮމާްނ ވަްއތަރާއި އަދި އޭެގ     = 

 .  حالއެމީހުން އެސުވަުރގޭގަިއ ލެނގިގެްނ ތިޭބ          = .ިސޯފާތަުކގެމަތީގައ     = 

  އެވެ. ދަރުމައެވެ. ثواب  )އެސުވަުރގެ ެއއީ( އެންމެރަނގަޅުވެގެްނވާ         =  އަިދ

  އެސުވަުރގެ ގޮސްތިބެ އަރާމުުކރުމަށް ރަނގަޅުވެގެންެވއެވެ.     =  ޭالّله)އ ( !ެއވެ رسول

  !ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ޖައްސަަވއިދެއްވާެށވެ  = .ުދެމީހުންގެ މިސާލ       = 

 އެދެމީހުންކުެރ އެކަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއވީމެވެ.         =  .ާމޭބިސްކަދުުރގެ ދެބަީގޗ 

        =  .ެއަިދ އެދެބަީގޗާ ވަށައިގެްނ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަުދރު ރުްއ ެލއްވީމެވ     

        =  .ެނޑެއްލެއްވީެމވ  އަިދ އެދެބަގީާޗގެ ދެމެދުަގިއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ދަ       =  

 ދެބަގީޗާވެސް. )ދެބަީގޗާއިންުކރެ ކޮންމެ ބަީގޗާއެްއވެސް(     =  )އެއެްއޗެއްެގ ކާާނ )ގަްސގަހުެގ މޭާވ

ނޑާއިއެކު ގަސްތައް ަފއްކާވެ ޭމވާއާއި ޮގވާން އަތުވެއްެޖއެވެ.(   އަތުވެއްޖެއެވެ. )ދަ           = 

 އަދި އޭެގ މޭވާއިން އެއްވެްސ އެްއޗެއް މަުދވެގެން ނުެވެއވެ. )ހުިރހާ ެއއްޗެއްވެްސ ބަރާަބރުވެގެްނވެއެވެ.( 

   ިތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަޅުއްަވއި ހިންެގވީމެވެ. = އަދ     = ިއެދެބަގީާޗގެ ދެމެދުގައ    

 ފެންކޯރެއް  =       =  އަދި އޭާނއަށް ިގނަވެގެންވާ މޭވާ. )ނުވަަތ ރަނާިއ ިރހި / ުނވަތަ ގިަނ
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 މުދާވެއެވެ.(       =  .ެފަހެ އޭނާ އޭނާެގ ެއކުވެރިޔާއަްށ ބުންޏެވ       =  އޭާނ

 އަނެއްމީހާޔާ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ެތރޭގައި.        =  މުދަލުގެގޮތުން ކަެލއަށްވުެރ ައހުެރްނ

ތެިރއެވެ. )މީހުްނ  عّزةައދި މީހުްނ ގިނަވުުމގެގޮތުްނ މާ  =     މާގިނައެވެ. )މުާދ މާގިނައެވެ.( 

 ގިނައެވެ.(      = .ެއަދި އޭނާ އޭނާގެ ަބގީާޗއަށްވަނެވ          =  އޭނާ އޭނާެގ

   . حالއަށް އަނިޔާވެރިެވގެންވާ  نفس      =  .ެއޭނާ ބުންޏެވެ. ައހުރެން ހީއެްއ ނުކުރަމެވ  

         =  .ްމިތަކެތި ދުަވހަކުވެްސ ހަާލކުާވނޭކަމަކަށ 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އެތަންތާގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިދެމިހުންނަ، ާގއިމުވެތިބޭ ސުވަރުގެތަްއ އެމީހުންނަށް ހުންނަ ުހއްޓެވެ.  (31)
އެމީހުން އެތާނގައި ރަނުންވާ އުޅާތައް އަޅާނެއެވެ. އަދި ަފށުވީގެ ތުނި އޮމާން ފޮއްާޗއި އަދި ޭއގެ ބޯފަށުވީެގ 

ަވރުގޭަގއިވާ ސޯފާތަުކގައި ލެނގިގެްނ ތިބޭނެއެވެ. އެސުަވުރެގ ފެހިކުލައިެގ ހެދުންތަްއ ލާެނއެވެ. އަިދ އެމީހުްނ އެސު
 އެވެ. އަިދ ެއއީ ގޮސްތިބެ އަރާމުުކރުމަށް ރަނގަޅުވެގެންާވ ތަނެވެ.  نعمةއެވެ. ރަނގަޅުވެގެްނވާ  نعمةއާއި  ثوابއެއީ 

الّله)އޭ  (32)  مثالއްެގ ދެފިިރހެނެ –ންނަްށ  مشركއެ  يعنى: –( ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް !އެވެ رسول

އެތަނުން އެކަކަްށ )މުއްސަނދިމީާހއަށް( ތިމަންރަްސކަލާނެގ މޭބިސްކަުދރުެގ ދެބަގީާޗ  5ޖައްސަވައިދެއްވާެށވެ

ދެއްވީމެވެ. އަދި އެދެބަގީާޗގެ )މޭބިސްކަދުރުެވޔޮތައް( ވަަށއިެގން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަުދރުރުއް ލެްއވީމެވެ. އަިދ 
ނޑުބިމެ  އް ލެއްވީމެވެ. އެދެބަގީޗާެގ ދެމެދުގައި ދަ

ގެތެެރއިން ކުޑަމިންވަރެްއވެްސ  نتيجةދެބަގީޗާގެ ގަސްަތކުގައި މޭާވއައިސް ފަްއކާވެފައިެވއެވެ. އޭެގ މޭވާއާއި  (33)

މަދުވެ އުނިވެގެންނުވެެއވެ. އަދި އެދެބަގީާޗގެދެމެދުގައި )ގަސްތަކުގެތެޭރގައި( ތިމަންރަްސކަލާނގެ ފެންާއރެްއ 
 ފަޅުއްވައި ހިންެގވީމެވެ. )ުހރިާހ ގޮތަކުންވެްސ ކަންތައްތަްއ ޭއނާއަށް ބަރާބަުރވެގެންެވއެވެ.( 

ވާ މޭވާެވއެވެ. )އަދި ރަާނއި ިރހި އަދި ގިނަމުދާވެއެވެ.( ދެންފަހެ އޭނާ އޭނާެގ އަދި އޭނާއަށް ގިނަެވގެން (34)
މީހާއާ( ވާަހކަދެއްކުމުގެެތރޭގަިއ ބުންޏެވެ. "ކަލެއަްށވުެރ އަުހރެން މުދާގިނަވެފަިއ އަދި ީމހުްނ  فقيرއެކުވެރިާޔއާއި )

 ތެރިއެވެ."  عّزةގިނަވުމުގެގޮތުން ާމ 

 محشرގައެވެ. )ެއއީ  حالއަށް އަނިޔާވެިރވެގެންވާ  نفسށްވަނީ އޭނާގެ އަިމއްލަ އަދި އޭނާ އޭާނގެ ބަގީާޗއަ (35)

ވުާމ މެދު ޝައްުކވުމާއި މިބާވަތުެގ ކަންތަުކގެ ސަބަބުންނެވެ.( ޭއާނ  قيامةވުމާއި  كافرއަށް ފޮނުއްވުމާއިމެުދ 

 ހަާލކުވެގެްނ ނުދާނެއެވެ.ބުންޏެވެ. އަުހރެން ީހކުރާގޮުތގައި އަުހރެންގެ މިމުދާ ުދވަހަކުެވސް 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

          =  ދުވަސް އަންނާނެަކމަކަށް އަުހރެން ހީއެްއ ނުކުރަެމވެ.  قيامةއަިދ   

      =  ގެގާތަްށ ދެވުނުނަމަވެސް.(  ربّވެގެން( ައހުރެން ައހުރެްނގެ  قيامةއަިދ )ކަލޭމެްނ ތިޔަބުނާ ގޮތަްށ  

   =  .ެހަމަކަށަަވރުން އަހުރެންނަްށ ފެންނާނެކަން ަކށަވަރެވ      =  މިބަގީޗާއަްށވުެރ ހެޮޔ

 މާރަނގަޅު ތަކެތި       = .ްއެނބުރިދާތަނުގެ ޮގތުނ          =  އޭނާޔަށް އޭާނެގ

 ( އެކުެވރިާޔ ބުންޏެވެ. فقير)      =  .ިއޭނާ އަނެއްމީހާާޔ ވާހަކަެދއްކުމުގެތެޭރގައ   = 

  ؟ެވއްޖައީމުއެވެ.ކަލޭ ކާފަރު    = .ްކަލޭ ހެްއދެވިފަރާތަށ    =  ީآدمعليهވެލީން )އެއ

   އެވެ.(  الّسالم     =  ދެން ކަޭލ މަނިފޮދުވަަރކުން ހެއްދެވި(  –ދެްނ މަނިފޮދަކުްނ(  

      = .ިދެން އެކަލާނގެ ކަލޭ ފުރިހަމަ ފިިރެހނަކަށް ހެއްދެވ     =  .ްއެހެނެއްކަމަކު ައހުރެނ

 )ކާފަރުނުވާހުށީމެވެ.(       = އެވެ.  ربّއެއީ އަުހރެންެގ  الّله    =  ްشريكއަިދ އަުހރެނ 

  ނުކުރާހުރީެމވެ.       =   ާއއި ހަަމއެކަކާވެސް.  ربّއަުހރެންެގ            = 

 ކަލޭ ަކލޭެގ ބަގީާޗއަށް ވަންހިނދު   =  .ެމިފަދައިންީކނަމައެވ            = ( ޭެގ އ

ކަޭލ  =     ންމެނުީވ ބާެރއް ލިބުެމއްނުވެއެވެ. މިއެވެ.(  حضرةެގ  الّلهިއރާދަކުެރއްވިގޮެތވެ.  الّلهމާނައަކީ 

 އަހުރެން ދުއްޓަސް.          = ާމަދުކަމުގައި.   އަުހރެން ކަލެއަށްުވރެ މުދ     = 

  އަދި ދަރިންނާއި.        =  ެކުރެެވއެވެ.  أّميدއަުހރެންނަށް ދެއްވުްނ  ربّއަދި އަުހރެންގ 

        =  .ްަކލޭގެ ަބގީޗާއަްށވުެރ މާހެޔޮކަން. ާމހެޔޮއެއްެޗއ     =  އަދި ެއކަލާނެގ

 )ކަލޭގެ އެބަގީާޗގެ މައްޗަްށ ފޮނުއްަވއި(         =  ްއެއް. عذابއުޑުނ      =  ދެްނ

  އެބަގީޗާވެ     =  ްއެއްޗެްއނުވާ އޮމާން )ފައިކައްސާލާ ޒާުތގެ( ބިމަކަށް.އެއްވެސ   

         =  ނޑު ިބމުގެތެރެއަްށ އެކަްށ ވަދެގޮްސ ެއއްވެްސ ފެންފޮދެްއ ނުވަތަ އެތާނެގ ފެންގަ

  ނެތްތާކަށް އެތަންވެ.        = ްކަލެއަށް ކުޅަދާނަވެގެްނ  ދެންފަހެ އެފެން ހޯދައިގަތުމަށ

 ނުވާހުއްޓެވެ.   =  އަދި އޭނާެގ މޭވާތަްއ ވަށަިއލެވިއްޖެެއވެ. )އެބަހީ: ަހލާކު އައިސް އޭާނެގ
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 މޭވާތައް ވަށަިއލާ ހަލާކުކޮށްިފއެވެ.(       =  ާއޭާނ  حالދެންފަހެ އޭނާގެ ެދއަތްތިލަ ުފރޮޅ

 ފަތިސްކޮށްފިއެވެ.        =  ގެމައްޗަށް. خردއޭާނ ެއއަށްކުިރ             =  ެއ

 ގަސްތައް ޭއގެ މޫތަކުެގ މައްޗަްށ ވެިރ   = .ެއަިދ އޭނާ ބުނެެއވ          =  ައހުެރްނ

  ؟ކޮންފަދަ ރަނގަޅުހެއްެޔވެނުކުރިނަމަ  شريك      =  ެއާއި ހަމަ އެަކކާވެސް. ربّއަހުރެންގ   
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދުވަހެއް ނާންނާނެއެވެ. )އަދި ކަޭލ  قيامةއަދި )އޭނާ ބުންޏެވެ.( "ައހުރެން ީހކުރާގޮުތގައި ތިޔަބުާނ  (36)

قائمތިޔަބުނާގޮތަށް  އަށް ދެވުނުނަމަވެސް އަހުރެްނެގ  حضرةގެ  ربّވެގެން( އަުހރެން ައހުރެންެގ  قيامة
 މިބަގީޗާއަށްވުެރ މާހެޮޔ ރަނގަޅުތަކެިތ އަުހރެންނަށް އެނުބރި ދެވޭތަނުގެ ގޮތުްނ ލިބޭނެއެވެ." 

ބުންޏެވެ. "ކަޭލ ކަޭލހެއްދެިވ ކަލާނގެއަްށ  حالއަށް ާވހަކަދައްާކ ( އެކުެވރިޔާ އޭނާفقيرއޭނާގެ ) (37)
الّسالمވެ. އެކަލާނގެއީ ކަޭލގެ ބައްޕަ )އެ ކާފަރުވެއްޖައީމު عليه ( ވެލިން ަހއްދަވައި އަދި ކަލޭ މަނިފޮދުަވރަކުްނ آدم

 ހައްދަވަިއ ދެން ފުިރހަމަ ބަރާަބރު ިފރިހެނަކަށް ހެއްދެިވ ކަާލނގެއެވެ." 

ނޑައެޅިގެން އަުހރެންގެ  الّلهއްކަމަކު އަހުރެްނ )އެަކލާނގެއަށް ކާފަރުނުވާހުށީެމވެ.( އެހެނެ (38) އެވެ.  ربّއެއީ ކަ
 ނުކުރާުހރީމެވެ. ބައިެވރި ނުުކރާުހރީމެވެ.  شريكއާއި ހަަމއެކަކާިއވެސް  ربّއަހުރެން އަުހރެންގެ 

ންމެނުވީ ބާެރއް ލިބުެމްއ  حضرةެގ  الّلهއިރާދަުކރެއްިވގޮތެވެ.  الّلهކަލޭ ަކލޭެގ ބަގީާޗއަށް ވަތްއިުރ " (39)
ނުވެއެވެ." މިފަދައިން ބުނިނަމައެވެ. )އެފަދައިްނ ނުބުނީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟( ކަެލއަށްވުެރ އަުހރެން މުދަާލއި ދަރިްނ 

 މަދުކަމުގައި ަކލޭ ދުއްނަމަވެސްމެެއވެ. 

ުކރެވެެއވެ. އަދި ކަލޭެގ  أّميدއަށްުވރެ މާެހޔޮެއއްޗެތި ދެްއވުން ައހުރެންނަށް ކަލޭެގ ބަީގޗާ ربّ"އަހުރެންެގ  (41)
އެއް ފޮނުއްވަިއ އެތަަނކީ އެއްވެްސ އެއްެޗއްނުވާ ފަިއކައްސާާލކަހަަލ އޮމާްނ  عذابބަގީޗާއަށް އެަކލާނގެ އުޑުން 

 ހުސްބިމަކަށް ހައްަދވައިފާނެއެވެ. 

ނުވަތަ އެތަނަކީ އެތާނެގ ފެން އެތާނގެ ބިމުެގ އަޑިއަށް އެކަށްވަދެގެންގޮްސ ފެންފޮދެއް ނެތްތަނަކަްށ  (41)
 ވެދާނެއެވެ. ދެން ޭއރުން އެފެްނ ހޯދުމަށް ަކލެއަްށ ކުޅަދާނަވެެގން ނުވާނެއެވެ." 

 ެއޮީތ އެަކްށ ކަންީވގޮތަކީވެސް އެއީެއވެ. ދެބަގީޗާެގވެރިާޔ ބަގީޗާއަްށ ދިޔައިުރ އެތަން !ދަންނައެވ
ކޮންެމވެސް ބަާލއެއް ފޮނުްއވައި އެތަން މުޅިން ސުންނާފަތިވެ ަހލާކުވީެއވެ. އޭނާ އެތަންތަނަށް ކުިރ  5ހަލާކުވެފަެއވެ

އެްއ ލިބެންނެިތ ގަސްަތއްވެިރ ަބރުބާދުވެފައެވެ. ދެން ިމލިާޔ ދެތިްނ  منفعއާިއ ހޭދަިއގެ ބަަދލުގަިއ ެއއްވެްސ  خرد
 އެވެ.  خالصةޭހ ވާަހކައިެގ އާޔަތުގައި އެވަނީ އެޔާބެ

އަދި އޭނާެގ މޭވާތަްއ )އޭާނގެ މުދާތައް( ވަށަިއލެވިއްެޖއެެވ. އެބަހީ: އޭނާެގ މުދާތަކަށް ކޮންމެވެްސ  (42)
ާއއި ައިދ  خردފޮނުްއވަިއ އެތަކެިތ ަހލާކުކުަރއްވައިިފއެވެ. ދެންފަެހ އޭނާ އެބަގީާޗއަށްކުިރ  الّلهއާފާތެއް 

ގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމައިން އޭާނެގ ދެއަތްތިލަ ފުރޮޅާކަމުަގއިވިެއވެ. އަދި އޭނާ ބުެނއެވެ.  مصيبةއެޔަށްޖެހިފައިވާ 
 ."؟ނުކުރެުވނުނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުވީްސހެއްޔެވެ  شريكއާއި ެއކައްޗަާކވެސް  ربّ"އަހުރެްނ އަުހރެންގެ 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =  ްެއއްނުވިއެވެ. جماعةއަދި އޭނާއަކަށް އެްއވެސ     =  ްދޭނޭ نصرއޭނާއަށ–

  )އެހީވާނޭ(    = ފިޔަވައި.  الّله         = ( ިعذابއަދ )َކުރެވެނިވި މީަހުކ  َمنع

  ކަމުގަިއ އޭާނ ނުވިއެވެ.         =  އެާތ ވަީނ ހަަމއެކަނި. ِمْلكُވެރިކަމާިއ    = ّވަންަތ  حق

 ދުވަހެވެ.(  قيامةއަށެވެ. )އެއީ  الّله       =  ީދެއްވުން ހެޔޮެވގެންވާ ކަލާނގެއެެވ. ثوابއެކަލާނގެއ 

       =  .ެއަދި ފަުހކޮޅުގެ ބަަދލުދެއްވުްނ ހެޮޔެވގެންވާ ަކލާނގެެއވ      =  رسول)ޭއ

5 ( ކަޭލގެފާނު އެީމހުންނަށް ޖައްަސވައިދެްއވާށެވެ!އެވެ الّله      =  ގެ މިާސލު.   حياةދުނިޔޭެގ

    = .ެތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބާަވއިލެްއވި ފެނެްއފަދައެވެ. ވާރޭފަަދއެވ    = .ްއުޑުނ 

     =  .ެއަދި އެފެނާ ގުޅި އެކުެވ މައްސުނިވ       =  .ިބިމުގެ ފަތްޕިލާެވލ 

     =  .ދެން އެފަތްޕިލާވެލި ހިކި ކުދިކުދިެވ         =  ވައި އަިއސް އެތަެކިތ

 ބުރުއްސަިއލާ.   =  ިވޮޑިގެންވިއެވެ. الّلهއަދ          =  ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަްށ

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަަލކުކަމުގައި.       = .ީމުދަލާއި ަދރިންނަކ          = 

 ެގ ޒީނަތްތެރިކަެމވެ.  حياةދުނިޔޭގެ        =  الصَّاِلَحاتُއަިދ آخرة) بَاِقَياُت  ައްށ  يعنى:

 އެއް( عملފައިދާކުރާ ހެޮޔ ކޮންމެ       =  ެގައި ހެޮޔކަންބޮޑެވެ.  حضرةގެ  ربّކަލޭގެފާނުންގ 

    = ގެގޮތުން. )ދަރުމައިގެގޮތުން.(  ثواب      =  ިކުރުމުގެގޮތުން ހެޔޮެވގެންވެއެވެ. أّميدއަދ  

         =  އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފަރުބަދަތަްއ ދުއްާވލައްާވ ިވއްސާލަްއވާ ުދވަްސ

 ( !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ       =  އަދި )އެްއވެސްއެއްެޗއްނެތި( ފައުޅުވެގެްނވަނިކޮްށ

ނޑު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.  ކަލޭގެފާުނ ބިންގަ     =  محشرއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ 
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 ކުރައްާވ )ެއއްކުރަްއވާ( ހުށީމެވެ.           =   އަދި އެމީހުންކުެރ ެއކަކުވެްސ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދޫނުކުރަްއވާހުށީމެވެ.
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

ެގ  الّلهފިޔަވައި އޭނާއަކަްށ ނުވިެއވެ. އަިދ ) الّلهެއއް  جماعةީދ ެއހީތެރިވާޭނ ެއއްވެްސ  نصرއަދި އޭނާއަްށ  (43)
 ކުރެވޭނެމީަހކުކަމުގަިއ އޭނާ ުނވިއެވެ.  َمَنعَ( عذاب

 ثوابއަށެވެ. ެއކަލާނެގއީ  الّلهވަންތަ  حقّވަީނ ހަމައެކަިނ  ِمْلكُދުވަހުން( ެވރިކަމާިއ  قيامة) (44)

 ދެއްވުމުެގގޮތުން ހެޮޔވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ.  جزاءދެއްވުމުގެގޮތުންނާިއ އަދި ފަުހކޮޅުގެ ދަރުމަާޔއި 

ެއީއ  !ގެ މިސާުލ ޖައްސަަވއިދެއްވާެށވެ حياة( އަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ދުނިޭޔެގ 5އެވެ  رسولالّله)އޭ  (45)
ނޑެއްގެ މިާސލެވެ. ދެްނ އެާވރޭފެން ެވހި  ، އުޑުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވި ފެެނއްގެ މިާސލެވެ. ވާޭރގަ

އެފެނާއި ބިމުގެ ފަތްޕިާލވެލި އެކުވެ )ގަސްތައް ރަގަނޅުވެ ަފއްކާވުމަށްފަހު( ދެން ގަސްތައްހިިކ ކުދިކުދިެވ ވަޔަްށ 
ނޑިތަކަކަށްީވއެވެ  ކޮންމެކަަމކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ަކލަކުކަމުގަިއ ވޮޑިގެންިވއެވެ.  الّلهتعالى. އަިދ ބުރައިގެންދާފަދަ ކު

  .ެتعالىދަންނައެވ ގެ މިސާުލ ފެނެއްެގ މިސާލުގަިއ މިޖެއްސެވީ ފެނަީކ އެއްތަނެްއަގިއ  حياةދުނިޔޭގެ  الّله
ންނާނެެއވެ. ހަމައެފަަދއިން ފެނަީކ އެއްގަިއ ނުއޮ حالةވެ އޮންނަެއއްޗެއްނޫނެވެ. އެފަދައިްނ ދުނިޔެވެްސ އެްއ  قائم

އަބަދު އޮންނަ ެއއްޗެއްނޫނެވެ. ދުނިެޔވެސް އެފަަދއިން ދެމިނުއޮންނާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ވަކިމިންވަރަކަްށ 
ކުރާނެެއވެ. ގިަނވެއްޖެއްާޔ ެގއްލުްނ ދީފާނެއެވެ. ދުނިޔެވެްސ އެފަދަެއވެ. ދުނިޔެއިްނ ފުޭދ  منفعފެންހުރެއްޖެނަމަ 

أعلم –ވަރެްއ ފައިދާުކރާނެއެވެ. ގިނބައިަވރުތަކުން ެގއްުލންކުރާނެއެވެ. ވަކިމިން ތެރިންެގ  حكمةމިއީ  والّله
 ބައެއްބަހެވެ. 

الصَّاِلَحاتެގ ޒީނަތެކެވެ. އަިދ  حياةމުދަލާއި ަދރިންނަކީ ދުނިޭޔގެ  (46) ެގ  ربّއަކީ ކަލޭގެފާނުންެގ  بَاِقَياُت
 ގެގޮތުންނާއި ފަހުޮކޅު ދަރުމަދެއްވުމުގެ ާމހެޔޮެވގެންވެއެވެ.  ثوابގައި މާހެޔޮެވގެންވާ ެއއްޗެެކވެ.  حضرة

  .ެالصَّاِلَحاتދަންނައެވ އަާކއިމެދު ދަންނަބޭަކލުންެގ މެދުގައި ބަސްތަފާތެވެ. ވަރަްށގިނަ ބޭަކލުްނ  بَاِقَياُت
ވިދާޅުވަނީ އެއީ  َواْلَحْمُد اللَِّه ْالَعِظْيمُسْبَحاَن اْلَعِليِّ بِاللَِّه ِإالَّ قـُوََّة َواَل َحْوَل َواَل ُر َأْكبـَ َواللَُّه اللَُّه ِإالَّ ِإلَه َواَل  لِلَِّه

ފަސްނަމާދު ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއްބައިޭބކަުލްނ  فرضމިބަސްތައްކަމަށެވެ. އަދި އަެނއްބައި ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ އެީއ 
عملކައި ކުެރވޭ ކޮންމެ އަށްޓަ آخرةވިދާޅުވަނީ އެއީ   عملއެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ބުނާބަހެއްނަަމވެސް ކުރާ  صالح

 .  والّلهأعلمއެއްނަމަވެސް ހަމަހަމައެވެ. އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެެވއެވެ. 

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފަރުބަދަތަްއ ދުއްވަިއލާ ިވއްސިވިާހލިކޮށްަލއްާވ ދުަވްސ  (47)
ނޑު އެްއވެސްެއއްޗެއްނެތި ހަމަ ހާަމޔަށް ވަިނކޮށް ަކލޭގެާފުނ !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ( އަިދ ބިންގަ

ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. )ނުވަތަ އެބިމުގަިއ ވަޅުލެވިަފއިާވހާ މީހުންނާިއ ތަކެިތ ނެެރ ފައުޅުވެގެްނ ވަނިޮކްށ 
ން އެަކކުވެސް ދޫނުުކރައްަވއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނ ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.( އަިދ އޭގެެތރެއި

 ކުރައްވާހުށީެމވެ. އެއްުކރައްާވހުށީމެވެ. محشر
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

  = .ެއެބަހީ: އެީމހުން ހުަށހެޅެވޭނެއެވެ. –އަދި އެމީހުްނ ހުަށހެޅެވިއްޖެއެވ     =  ކަޭލގެފާނުންެގ

 އަށް.  حضرةގެ  ربّ  = .ްސަފަކަށ         =  އެމީހުންނަްށ އެންގޭެނއެވެ.( ހަމަކަށަވަރުްނ(

 އަްށ ގެނެވުނީއެވެ.  حضرةކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ      =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

 ހެއްދެވިފަދައިން.       =  .ުފުރަތަމަފަހަރ      =  ެކަލޭމެްނ ؟އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވ .

  )ދުނިޔޭގައި( ހީުކރީމުއެވެ.    =  ީقيامةތިމަންަރސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ނުލަްއވާނެކަމަށް. )މިއ 

 ދޮގުކުރިމީހުނަށއެންގޭެނ ބަސްފުޅެކެވެ.(      =  .ްނޑައެޅިގެންާވ ަވގުތެއް. އަިދ ތަނެއ  ކަ   

  = ( ިފަތްބޭއްވެވިދެއެވެ. عملއަދ )ެގ      =  ުން )ކުށްވެިރ  مجرمއަދި ކަލޭގެފާނ

 ނުލަފާމީހުން( ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.      =  އޭގަިއވާ ަތކެތީެގ ސަބަބުން ިބރުްނ

 ފެންކަޅިވާތަން.         =  އަދި އޭާނ ބުނާނެއެވެ. އޭ ައހަރެމެންގެަމއްޗަށްުހރި ަހލާކެްއެގ

 ބޮޑުކަމާއެވެ.       =  ެފަތެކެވެ.( عجائب. )؟މިއީ ކޮންކަަހލަ ފަތެއްެހއްޔެވ     

      =  .ެއެަބހީ: ބޮޑުފާފައެްއވެްސ ކުޑައެއްެޗއްވެްސ ބޮޑުއެއްެޗްއވެސް ދޫނުުކރައްވަެއވ(

  ކުޑަފާފައެއްވެސް ދޫނުކުރަްއވައެވެ.(     =  ްހިމަުނއްވާފައިވާމެނުވީ. ޭއގައި އެއެއްޗެއ      

 އަދި އެމީހުން ދެކޭެނއެވެ. =       =  ާحاضرއެއް  عملއެމީހުން )ދުނިޔޭގަިއ( ކުިރހ 

  ވެގެންވަނިކޮށް.       =  ެއަނިޔާވެރިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ. ربّއަިދ ކަޭލގެފާނުގ      = 

 ހަމައެކަކަށްވެސް.         =  ކުެރއްވިހިނދު. وحىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަލާއިކަތްޭބކަލުންނަްށ 

     =  ްآدمކަލޭމެނ (   !ކުރައްވާށެވެ سجدة( އަށް الّسالمعليه        =  ފަެހ

 ކުރެއްވިެއވެ.  سجدةނޫން އެހެންބޭކަލުން  إبليس       =   ީންގެތެރެއިންނެވެ. ِجنِّއޭނާ ވ   
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 .ނުިކޔަމަންތެރިީވއެވެ ފަހެ އޭނާ =      =  ެފުޅު ރައްދުކޮްށ  أمرފުޅަށް )އެކަލާނގެ  أمرގެ  ربّއޭނާގ

 އެކަލާނެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުމެއްޖެެއވެ.(       = ާކުރަނީެހއްޔެވެ؟  إختيارހިފަިއ  އަޅެފަހެ ަކލޭމެން އޭނ  

   =  ިޅާިއ އޭނާެގ ދަރިފަސްކޮ އަދ     = .ިަސހަޯރވެރިންކަމުގައ       =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ފިޔަވައި.        =   حالންކަމުގައިާވ  عدو އެީމހުން ކަލޭމެންެގ .         

 އަނިޔާެވރީންގެ އެބަދަލު ވާ ނުބަިއވެގެންވެެއވެ.  =

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އަްށ ަސފަކަށް ހުށަހެޅޭނެެއވެ. )އަިދ އެމީހުންނަްށ  حضرةެގ  ربّއަދި އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ  (48)

އެންގޭނެއެވެ.( "ހަމަކަށަވަރުްނ ފުރަތަމަފަަހރު ތިމަންަރސްަކލާނގެ ަކލޭމެން ެހއްދެވިފަދައިން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 
އަށް ކަލޭމެން ގެނެވުީނއެވެ. އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ. ކަލޭމެން )ދުނިޭޔގައި އުޅުނުިއރު( ހީކުީރ  حضرة

ނޑައެޅިގެންވާ ވަކިަވގުތެއް )އެބަހީ: ހިސާބުަބއްލަާވ  ދެއްވުމަށް(  جزاءތަކަށް  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ކަ

 ންނަށް އެންގެޭވ އެންެގވުމެކެވެ.( ދޮގުކުރިީމހު قيامةވަކިވަގުތެްއ ނުަލއްވާނެކަމަށެވެ." )މިީއ 

 مجرمގެ ފަްތ ކޮްނމެމީހެއްގެ އަތުގަިއ ބޭއްވިެދއެވެ.( ފަެހ  عملގެ ފަްތ ބޭއްެވވިދެއެވެ. )އެބަހީ:  عملއަދި  (49)

އެމީހުންެގ ފަތުގަިއވާަތކެތި ދެކެފައި ިބރުން ިސހިގެންދާނެއެވެ. )ހިތާމަކޮްށ  -އެބަހީ: ނުބައިުނލަފާމީހުން –ން 
ިމީއ ކޮންކަަހަލ  !ރޮއިހަދާނެެއވެ.( އަިދ ބުނާނެެއވެ. "ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ ުހިރ ހަާލކެއްެގ ބޮޑުކަމާެއވެ

ފަތެއްހެއްޔެވެ. ކިތައްމެ ކުޑަފާފައެްއވިޔަސް އަދި ބޮޑުފާފައެްއވިޔަސް އޭަގއި ނުހިމަނާ ނުވެއެވެ. )ުހރިހާ ެއއްޗެްއ 
 ވެގެންވާީތ އެމީހުްނ ދެކޭނެއެވެ.  حاضرއެއް  عملރިނަމަކުިރ އެބަހުއްޓެވެ.(" އަދި އެީމހުން ދުނިޔޭގަިއ ކު 

الّسالم) آدمއަދި  (51) ބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެްނގެވިހިނުދ  مالئكةކުރުމަްށ  سجدة( އަށް عليه

 ِجنِّކުެރއްވިެއވެ. އޭނާީވ  سجدةބޭކަލުްނ  مالئكةމެނުވީ އެންމެހަިއ  إبليس( ފަެހ !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

آدمعليهފުޅު ރައްުދކޮށް އެަކލާނެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުމެއްޖެއެވެ.  أمرގެ  ربّންގެތެރެއިންނެވެ. ަފހެ އޭނާ އޭނާެގ 
 ނުކުރިއެވެ.  سجدةއަށް  الّسالم

ވެްސ  حالންކަމުގަިއވާ  عدوّއާއި އޭނާގެ ދަރިފަްސޮކޅު ކަލޭމެންގެ  إبليس( އެ !ގެދަރިންނޭވެ آدم)އޭ  

ކާފަރު އަިދ  ؟ކުރަނީހެްއޔެވެ إختيارަސހަރޯެވރިންަކމުގައި ބަލައި އެއީކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފިޔަަވއި 

އަްށ  إبليسއަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ބަދަލުގައި  الّلهއަނިޔާވެރިންގެ ބަަދލަކީ ނުބައިެވގެންވާ ބަދަލެެކވެ. )އެީއ 

 ކިޔަމަންވުމެވެ.(



                      
 

9 7 5   

މާނަ  ގެ الكهفسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   ްނުކުރަމެވެ. حاضرތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް  )އެީހވާން(   އެމީހުނ     

   = .ުއުޑުތަކާިއ ބިން ހެއްދެިވހިނދ     =  ެތަްއ  نفسއަިދ އެމީހުްނގ

 ހެއްދެވުމުގަިއވެސް.    =  ިތިމަންރަސްކަާލނގެ ވޮޑިގެންނުވަމެވެ.އަދ      = 

 ުކރައްވާަކލަކުކަުމގައި. إختيارމަގުފުރެދިގެންވާމީހުްނ ހިއްަޕވާ އަިދ      =   ިއެހީތެރިންކަުމގައ 

    = ( مشركއަދި އެަކލާނެގ  )ްުކރަްއވާނެއެވެ.( َوِحى ހުންނަށް) އެމީުކރައްވާދުަވހު. وحىންނަށ  

   = .ެކަލޭމެން ޮގވާށެވ!       =  شريكއެތަކެއްާޗއިމެދު އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

 ކަލޭމެން ހީުކރިތަކެްއަޗށް. –)ބައިެވރިންކަމުގައި(  –ންކަމުގައި     =   ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަކެްއޗަްށ

  ގޮވާހުއްެޓވެ.           =  ްނުދޭނެއެވެ. إجابةފަހެ އެތަކެތި ެއމީހުންނަށ         = 

 އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންެގ ދެމެދުެލއްވީމެވެ.      =  / ަހލާކުވާނޭތަނެްއ / ނަރަކަިއގެ ވާދީއެްއ

 ތެރިކަމެއް.  عداوة      =   ިނަރަކަދެކޭނެެއވެ.ން  مجرمއަދ      =  އަިދ އެމީހުންަންށ

 ކުރާެނއެވެ. يقينއެނގޭނެއެވެ.       = .ްހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެތަނަްށ ވަންނާނޭކަނ   

   =  .ެއަދި އެީމހުން ނުދެކޭެނއެވ       =  .ްއެނަރަކަާޔ ދުރަށްދާނެތަނެއ      

 އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތަފާތުކޮށް ަބޔާންދީފީމެވެ. )މިސާލުޖަހައިދީފީމެވެ.(  =    

 =  ިގައި. قرآنމ    = ިމީސްތަކުންނަްށޓަކައ      =  ހުިރހާ ވައްަތރެއްެގ

 މިސާލެއް.     =  .ެއަދި އިންސާނާިވއެވ     = ކޮށް އަރަިއރުންުވްނ  جدل

 ގިނަމީހަކުކަމުގައި.        = .ެއަިދ މީސްތަކުން މަނާނުވެއެވ     =  .ްއެީމހުން އީމާންވުނ

        =  އަިއހިނދުން.އެމީހުންގާތަްށ ތެދުމަުގ       =  އަިދ އެމީހުްނ

   ގަިއ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދުމާއި.  حضرةެގ  ربّއެމީހުންެގ    =  .ީއެމީހުްނ ގާތަށް އައުންމެނުވ 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

      =  ެތަކުގެގޮތްަތއް. أّمةއިސްވ        =  ްއައުމަށްމެނުވީ. عذابނުވަތަ އެމީހުންނަށ 

    =  .ިހަމަކުއްިލއަކަށް / ނުވަތަ ހަމަފާޅުގައ 

 
 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

އާިއ އޭނާެގ ަދރިފަސްކޮުޅ  إبليسއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެވުމުގަިއ )އެީހތެރިވާން(  (51)

ނުކުުރވަމެވެ. ައިދ  حاضرނުކުރުވަމެވެ. އަދި އެމީހުން )އެއްބަޔަުކ ހެއްދެިވއިރު އަެނއްބަޔަކުވެސް(  حاضر

ވާގިވެރިްނކަމުގަިއ  މީސްތަކުްނ މަގުުފރައްދާ ބަަޔކު ހިއްޕަާވނޭކަލަކުކަމުގަިއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނުވެެއވެ. )އަިދ 

ްސ ެއީހތެރި ވާގިެވރިއަކާުނލަިއ ހަަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކިއެއްހެްއޔެވެ. އެހުިރާހ ތަކެތި ހެއްދެީވ ެއއްވެ
 އެކަންޏެވެ.( 

( )އެކަލާނެގ !ންނަށް( އެކަލާނެގ އަންގަވާުދވަްސ )ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشرك)އަދި އެ  (52)

)އެީއ  !ވާެށވެންކަމުގައި ކަލޭމެން ހީުކރި ފަރާތްތަކަށް ަކލޭމެން ގޮ شريكއަންގަވާނެއެވެ.( ތިމަންރަްސކަލާނގެއަްށވާ 

ކުރާށެވެ.( ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަެކއްޗަށް ގޮވާނެއެެވ.  عذابَمَنعَދީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  نصرއެތަކެތި ކަލޭމެނަށް 

އެއް ނުދޭނެެއވެ. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާިއ އެމީހުްނ  جوابއަދި އެތަކެިތ އެީމހުންނަށް ެއއްވެްސ 

ތެރިކަމެއް ލެއްވީމެވެ. / ނުވަތަ ނަރަަކއިގެ ވާދީއެއް ލެްއވީމެވެ. / ނުވަަތ  عداوةންތަކާ ދެމެދު  شريكއެހީކުިރ 

 ހަލާކުވާނެތަނެްއ ެލއްވީމެވެ. 

ން( ނަރަކަ ދެކޭނެެއެވ. އަދި އެމީހުން އެތަނަށް ވަންނާނެކަްނ  مجرمއަދި ނުބައި ނުލަފާމީހުން ) (53)

ބަަޗއިގަންނާނެގޮތެއް( ދާނެ އެއްވެްސގޮތެްއ އެމީހުންނަކަްށ  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ. އަދި އެތަނާ ުދރަްށ )އެއިން 
 ނުފެންނާނެއެވެ. 

ގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قرآنއަދި ހަމަކަށަަވރުން ހުިރހާ ަވއްތަރެްއގެ މިާސލެްއ މީސްތަކުްނނަށްޓަކައި މި  (54)

 ީމހަކުކަމުގަެއވެ. ގަދަ ކުރުންބޮޑު، އިދިކޮޅުހެދުން  جدلޖައްސަވާހެއްދެވީެމވެ. އަދި އިންސާނާ ވަީނ 

 حضرةގެ  ربّވުމުން މަނާވެ އެމީހުން ގެ  إيمانއަދި މީސްތަކުންގެގާތަށް ތެދުމަގު ައއުމަށްފަހު އެމީހުން  (55)

ތަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެގެންދެިވ  أّمةގައި ފާފަފުއްސެވުމަްށ ދެންނެވުން މަނާވީކަމެއްކަުމގައި އިހުަޒމާނުގެ 

އަންނަންދެން އީމާންުނެވ  عذابއަދި އެގޮތް އެމީހުންނަށްވެްސ އައުން ކަމުގައިމެނުީވ ނުވެއެވެ. ެއއީ  أصول

 އައުންކަމުގައިމެނުީވ ނުވެެއވެ. عذابތިބުމެވެ. ނުވަތަ ކުްއލިއަކަްށ ނުވަތަ ހަމަފައުޅުގައި އެމީހުންަނށް 
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   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

      =   ބޭކަލުން ނުފޮނުއްވަމެވެ.  رسولއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ         

 ދެއްވާ ބޭަކލުންކަމުގައިމެނުވީ.  خبرދެއްވާބޭކަލުންކަުމގައްޔާިއ އަދި ިބރުވެރިކަުމގެ  خبرއުފާވެރިކަުމގެ  =

      =  ްކޮށްހަދައެވެ. جدلއަދި ކާފަރުވީ މީސްަތކުނ     = ކަންކަމުން /  باطل

 ތަކެތީން. باطل         =  ްނެތިކޮށްލުމަށެވެ.  حقّކޮށް  باطل حقّއެއީ އެމީހުން ެއއިނ    

  =  ިއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް އެމީހުްނ ހިަފއި / ހަދައ      =  ްއަދި އެމީހުންނަށ

 ވެވުނުތަކެއްޗާިއ / ިބރުގެންނެވުުނ ތަކެއްާޗއި. إنذار   =  .ިމަލާމާތެއް ކަމުގަިއ / ުފރައްާސރައެއްކަމުަގއ

     = ެ؟އަިދ އަނިާޔވެރިކަްނ ވަކިންބޮޑީ ކާކުހެްއެޔވ .   = .ެހަނދާންކޮށްދެވުނު މީހަކަްށވުރ

      =  ެެގ އާޔަތްތަްއ ربّއެމީާހގ     =  ދެން އެީމހާ ެއ އާޔަތްަތކުން ޫމުނ

 އަނބުރައިލި.   = .ިއަދި އޭނާ ހަނދާންނައްަތއިލ        =   އޭނާގެ ދެއަްތ

 އިސްކުރިކަންތައްަތއް. )އޭނާ ކުރި ފާފަތައް(      = ެލެއްވީެމވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގ 

     = .ިއެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެ މަތީަގއ    = .ްނޑެއް / ހުަރހެއް / ބަންދެއ   މަތިގަ

  = .ްއެމީހުންނަށް އެނުވިސްނޭނޭގޮތުނ        = ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި އަދި އެމީހުންެގ    

 ބައްކަމެއް. / ބަރުކަމެްއ )ލެއްވީމެވެ.(  =     = ( .ްدعوةއަިދ ކަޭލގެފާނު އެީމހުންނަށް ޮގވިޔަސ 

 ދެއްވިޔަސް(       = .ްތެދުމަގަށ       =  ދެން އެހައިރުން އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ

 ނުލިބޭނެއެވެ.      =  .ްދުަވހަކުވެސ      =  ެއއީ ގިނަގިނައިްނ  ربّއަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ

 ފާފަފުއްސަވާ ކަލާނެގއެވެ.     = ގެެވރި. رحمة      =  އެކަލާނގެ އެމީހުްނ

 ދެއްވާނޭނަމަ(  عذابހިތްޕަވާނޭނަމަ )     =  އެމީހުންކުރިކަންތަކުްނ )އެމީހުންުކރި ނުބައިކަންތަުކެގ

 ސަބަބުން(        =  ްއަވަސްުކރައްަވއިފީހެވެ.  عذابހަމަކަށަަވރުން ެއަކލާނގެ އެމީހުންނަށ 

       =  ިނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެްއވެއެވެ.އަދ  ކިއެއްހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަށް ކަ          

 އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އެމީހުްނ ނުދެކޭނެއެވެ. )އެމީހުންަނށް ނުވާނެއެވެ.(  =   =  ސަލާމަތްވާްނ

  ދާނެތަނެއް.   =  )ްއަދި އެރަށްަތއް )އެރަްށރަށުގެމީހުނ      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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 ހަލާކުުކރެއްވި.     =  .ްއެމީހުން އަނިޔާެވރިީވިހނދުނ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 ލެއްވީމެވެ.   = .ްއެމީހުން ހަލާކުުކރެްއވުމަށ      =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ  عّينކަ
 ވަކިވަގުތެއް. 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
ދެއްާވ ބޭަކލުންކަމުގަިއ  خبرދެއްވާ ޭބކަލުންކަމުަގއްޔާިއ އަދި ބިރުވެރިކަުމގެ  خبرއަދި އުފާެވރިކަމުެގ  (56)

ބޭކަލުން ފޮނުއްީވ  رسولބޭކަލުން ނުފޮނުްއވަމެވެ. )އެބަހީ: ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رسولމެނުވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 
ަތއް ހުރިކަުމެގ  نعمةދުަވހުްނ ސުަވރުގެާޔއި އެތާނެގ ތަފާތު  قيامةތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ިކޔަމަންާވ އަޅުންނަށް 

ދުވަހުން ނަރަަކާއިއ  قيامةދެއްވުމަށާއި އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ އަޅުންނަށް  خبرއުފާވެރިކަމުގެ 
އަިދ  باطلދެއްވުަމށެވެ.( އަދި ކާފަުރވެއްޖެ މީސްތަކުްނ  خبرުހރިކަމުގެ ިބރުެވރި  عذابއެތާނގެ ތަފާތު 
ފިުލވައިލުމަެށވެ. ައިދ  حقّލަިއ ނެތިކޮށް حقّކޮށްހަދަެއވެ. އެީއ  جدلތަކުްނ  دليلތާކުންތާކުނުޖެހޭ 

ކުެރވުނު އަިދ ބިުރގެންނެވުނުތަކެިތ އެީއ މަލާމާތާިއ  إنذارތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަާކއި އެމީހުންނަށް 
 ފުރައްސާރަަޔކަށް ހަަދއިލިެއވެ. 

 ެމިއާޔަތުގަިއއެވާ  !ދަންނައެވ   ިއާއި ދެންވެްސ  قرآنއޭ އޮތްބަސްފުޅުގެ މުރާދުކުރަްއވަނީ ކީރިތ

ތަކާިއ  معجزةބޭކަލުންނަށް ދެްއވުނު  رسولެވވުނުތަކެތީެގ މުރާދަީކ  إنذارެއވެ. އަދި އެމީހުންނަށް  وحىބާވައިލެްއވި 
އަދި ކުޅިަވރުކަމުގައި ކާފަރުންތަްއ  باطل ، ފޫވައްޓަވައިފަނިވި ކަންަތއްތަކެވެ. މިހުިރހާ ތަެކއްޗަކީ ަމލާމާތްކުރެވޭ َعادَ

  ހަދައިލިެއވެ.

ތަކުން އޭާނ  آيةެގ އާޔަތްތަްއ ހަނާދންކޮށްދެވުމަށްފަހު ދެން ެއ  ربّއަދި އެމީހެްއގެ ގާުތގައި އެމީހެްއގެ  (57)
މޫނު އަނބުރައިާލ އަދި އޭނާކޮށްފަިއވާ ފާފަތައް ހަނާދންނައްތާލި މީހަކަށްުވރެ ަވކިންބޮޑު އަނިޔާެވރިައީކ 

ނުހުންނާެނއެވެ.( ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނެގ ހިތްތަކުގެމަތީަގިއ ކާކުހެއްެޔވެ؟ )އެއަށްުވެރ ބޮޑު އަނިާޔވެިރއަުކ 
އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭޭނގޮތުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ މަްއެޗއް ނުވަަތ ުހރަެހއް ލެއްވީެމވެ. އަިދ އެމީހުްނެގ 

ގަށް ކިތަންމެަވރަަކްށ ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި ބައްކަމެއް )ަބރުކަމެއް( ލެއްވީެމވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ތެދުމަ
 ޔަސް ހަމަހިލާުދވަހަުކވެސް އެީމހުންނަކަށް ތެދުމަގެްއ ނުލިބޭނެއެވެ. ލެްއވިގޮވާ

އެީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ ކަލާނެގއެވެ. އަިދ އެީއ  ربّ( އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسولالّله)އޭ  (58)
ގެވެރިކަލާނގެއެވެ. އަދި އެމީސްތަކުްނކުރާ ފާފަޔާއި ނުލަފާ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ހިއްޕަވާނެަނަމ  رحمة

ދެްއވުމުެގ(  عذابައވަސްކުަރއްވައިފީެހވެ. ައދި އެހެންނަމަވެްސ އެީމހުންނަށް ) عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ 
ނޑައެޅިގެން ެވއެވެ. )ެއއީ  ުދވަހެވެ.( އަިދ އެަކލާނގެ ފިަޔވައި އެމީހުްނ  قيامةވަކިވަގުތެްއ ކަ

 ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއް އަިދ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެމީހަުކ އެމީހުްނނަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ވެރިން އަނިާޔވެރިީވހިނދުްނ  أهلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއހަލާކުުކރެްއވި ުހރިހާ ރަށްރަެށއް އެރަށްރަށުެގ  (59)
ނޑައެޅުއްވި ަވުގުތ  ނޑައެޅުއްވީމެވެ. )ެއކަ އެރަށްރަްށ ހަާލކުކުެރއްވުމަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަވކިވަުގތެއް ކަ

 ކުރުންހުއްޓެވެ.( حاصل عبرةވެރިން  أهلެގ  مّكةއެރަށްރަްށ ހަާލކުވެގެންދިަޔއީއެވެ. ެއކަންކަމުން މި 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

        =  الّسالم) موسىއަިދ       ( އެަކލޭގެފާނުންެގ ޒުވާނާއަްށ ވިދާޅުވިހިނދުން.عليه

    =  .ެއަުހރެން )ައހުރެންެގ ދަތުރު( ުނހުއްޓާހުށީެމވ      ްފޯަރއްޖައުމަށްދާންދެން.  = އަުހރެނ

         = ނޑު ބަްއދަލުވާތަނަށް(  َمْجَمَعالَبْحَرْين   އަްށ )ދެކަ       =  ނުަވަތ

 ޒަމާންތަކަކު އަުހރެން ހިނގާހުށީމެވެ.     =  .ްއެދެޭބަކލުން ފޯިރހިނދުނ       =  ނުޑ އެދެކަ

 ވާތަނަށް.  جمعބައްދަލުވެ       =  ްމަފުޅު އެދެބޭަކލުންގެ މަސްމަތިްނ ހަނދުެއދެބޭކަލުނ 

 ނެތިއްޖެއެވެ.      =  ).ެފަހެ އޭތި އޭތީގެ މަގުިހފައިފިއެވެ. )އެމަސް ހިނގައްެޖއެވ     

    =  .ްނޑުގައި ހޮރެްއހަދައިގެނ  ކަ     =  )ްނޑު ބައްދަލުވާތަނ އެދެބޭކަލުްނ )ދެކަ

 ހިނދުން.  ވަޑައިގެންނެވުނުފަހަނަޅައި     = ( ުއެކަޭލގެފާނުްނެގ يعنى:موسىعليهالّسالمއެކަލޭގެފާނ )

 ޒުވާނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ.      = ެއަހުރެމެްނގެ މެންދުރުގެކެއުން ައހުރެމެންނަށް ގެންނާށެވ!    

   =ްއަހުރެމެންނަށް ެޖހިއްޖެއެވެ.  ހަމަކަށަވަރުނ        =   ިއަުހރެމެންގެ މިދަތުުރގައ 

    = .ްއުނދަގުލާިއ ަވރުބަލިކަނ      = ( ާދެންނެިވއެވެ. ަކލޭގެާފުނ  يعنى:އޭނ )ާޒުވާނ

 . !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ          = .ުއަހުރެމެން އެހިލަ ކައިީރގައި ައރާމުކޮށްލަންތިބި ަވގުތ 

      = .ެހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެްނ މަސްމަިތން ހަނދާންނެތިއްޖެއެވ     =  އަިދ

  އަހުރެން އެމަސްމަތިން ހަނދާންނައްާތ ނުލައްަވއެވެ.  = މެނުވީއާ شيطان .    = 

 އަހުރެްނ އެމަހުެގ ާވހަކައިން ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް.     =  .ެއަދި އޭިތ އޭތީގެަމގު ހިަފއިފިއެވ

 )އެމަސް ދިޔަމަގުން ހިނަގއްޖެއެވެ.(         =  ިނޑުގައ   ގޮތަކަށް. عجائبކަ  = 

  ވިދާޅުވިއެވެ.  يعنى:موسىعليهالّسالمއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ.            =  އަުހރެން ިމއެދޭކަމަީކ

  ތިޔައީއެވެ. )މަސްމަތިން ހަނދާންނެތުމެވެ.(           =  ދެންަފހެ އެދެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެިވ
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 .ާވ ވަޑަިއގެންފިއެވެވެގެން( ފަހަތަްށ ވަޑަިއގެންފިއެވެ. އައިކޮޅަށް ައލުންވެްސ ހިނގަ تبع)އަސަރުގެމަްއޗަށް 

      =  ްވެގެން. تبعއެއަސަރަށ        = ެ( އެދެބޭަކލުންނަްށ َخِضُرعليهالّسالمއަޅަކު ) ފަހ

 ފެނިވަޑައިގެންފިއެވެ.       =  ެތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރ         = އެބޭކަަލކަްށ

  ދެއްވާަފއިވާ. رحمةތިމަންރަސްކަލާނގެ      =  ން. حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ     =  އަިދ

 އެބޭކަލަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުގަންނަަވއިދެއްވި.         =  ްނ  حضرةތިމަންރަްސކަލާނެގ

 އެއް.(  خاّصعلمއެއް. ) علم
 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   
الّسالم) موسىއަދި  (61) نُون( އެަކލޭގެފާނުންެގ ައރިުހގައިާވ ޒުާވނާއަށް )عليه بُن އަށް( ވިދާޅުވިހިނުދ  يـُْوَشُع

اْلَبْحَرْينِއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "( !)ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ނޑު އެްއވާތަނަށް  َمْجَمَع  –އެެވ ކިޔާތަނަްށ )ދެކަ
ނޑުގުޅޭތަނަށް( ދެވިއްޖައުމަށްދާންދެން ނުވަތަ އެތަކެއްދުވަސްތަކެއް ނުވަތަ ައހަރުތަެކއްވަންދެން އަުހރެމެްނެގ  ދެކަ

 މިދަތުރު ހުއްަޓއިނުލާ ކުރިޔަށްާދހުށީމެވެ." 

ނޑުގުޅޭ ހިސާބަްށ( ދެންފަ (61) ހެ އޭގެ ދެބޭކަލުްނ އެހިސާބަށް ވަޑައިގެންނެވުނުހިނދުން )އެބަހީ: އެދެކަ
ނެތިއްޖެެއވެ.  މަފުޅުވަޑައިގެންނެވުނުހިނދުން އެދެބޭކަލުްނ )ގެންގޮސްފަިއވާ( ަމހުގެ މަތިްނ އެދެބޭކަލުްނ ހަނދު

ނޑުގަިއ މަގެްއ ހަދައިފާ އަދި އެމަސް އޭިތ ހިނަގއްޖެއެވެ. )އެީއ ޮހރެއްގޮތަްށ  އޭތިދިަޔގޮތް އެނގޭގޮތަށް ކަ
 ހެދިފައިވާ މަެގކެވެ.(

الّسالم) موسىދެންފަހެ އޭގެ ދެބޭކަލުން އެތަން ފަހަނަޅައިކުިރޔަށް ވަަޑއިގެންނެވުނުހިނދުން  (62) ( عليه
ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންެގ  !އެކަލޭގެފާނުންެގ ޒުވާނާއަށް ވިދާޅުވިެއވެ. "އަުހރެމެންގެ ެމންދުރުގެ ކާނާގެންނާށެވެ

 މިދަތުރުގައި އަހުރެމެންނަށް އުނދަގުާލއި ަވރުބަލިކަްނ ޖެހިއްެޖއެވެ." 

ނޑުގެ ަކއިރީަގިއ  !އެޒުވަނާ ދެންނެވިެއވެ. "ަކލޭގެފާުނ ނިކަން ަބއްލަވާެށވެ  (63) އަުހރެމެން އެހިަލގަ
އްޖެއެވެ. އަދި އަހުރެްނ އެމަސްމަިތްނ އަރާމުކޮށްލުމަްށ ތިބިހިނދު އެމަހުގެމަތީން އަުހރެން ަހނދާންނެތި

 އާކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ."  شيطانހަނދާންނައްތުވައިީލ 

ވިދާޅުވިއެވެ. "އަުހރެން އެދޭތަނަކީ އެީއއެވެ." ދެންފަެހ އެދެބޭކަލުްނ  يعنى:موسىعليهالّسالمއެކަލޭގެފާުނ  (64)
ވެވަޑައިގެންފިެއވެ. )އެމަސް ދިިރގެން ިދަޔ  رجوعއިކޮޅަށް ވެގެން އަ  تبعއެދެބޭކަލުން ވަޑަިއގެންނެވިމަގުެގ އަސަާރ 

 ހިސާބަށް ވަޑައިގެންިފއެވެ.( 

ދެންފަހެ އެތަނުން އޭގެދެބޭަކލުން، ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަުޅންކުރެ އަޅަކު ދެކެވަޑަިއގެންފިއެވެ. އެއަޅަީކ  (65)
ދެއްވާފަިއވާ އަޅެކެވެ. އަިދ އެއަޅާައްށ އެއް(  رحمة خاصّއެްއ ) رحمةން އެއަޅާއަްށ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ 
الّسالمއެްއ ުއގަންނަވައިދެްއވީެމވެ. އެީއ ) علم( خاصّތިމަންރަސްކަލާނެގ ) عليه ްނ  مفّسرކަމުގަިއ  َخِضُر

 ވިދާޅުވިއެވެ.(
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

       =   ވިދާުޅވިއެވެ. موسىعليهالّسالمއެބޭަކލަކަްށ      =  تبعައހުރެްނ ަކލޭގެފާާނ 

 ( ؟ވަންތޯއެވެ؟ )ެއކީ ައރިހުަގއި ގެންދަވާނުޯތއެވެ.     =  ކަޭލގެފާނު އަުހރެންނަްށ

 އުގަންނަވައިދެްއވުމުގެމައްޗަށް.         =  ތެދުމަގުގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަށް އެންެގވިފަިއާވ

 ތަކެތީން   = ( ވިދާޅުިވއެވެ.َخِضُرعليهالّسالمއެކަލޭގެފާުނ )           =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 ކަލޭގެފާނަށް ައހުރެންނާއެުކ ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ.    = ިވެވަޑަިއގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކެތްތެރ   

   = ް؟ކިހިނެްއތޯއެވެ ެތރިެވވަޑައިގަންނަވާނީއަދި ަކލޭގެފާނު ކެތ                 = 

 ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގެންފައިނުާވ ކަމެއްގައި.  علمއަދި  خبرއެކަމެއްގެ    =  ުيعنى:موسىعليهއެކަލޭގެފާނ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  الّسالم     =  .ީނިކަންހުެރ ކަޭލގެފާނަށް އަހުރެްނ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނ     

  = އިރާދަކުެރއްވިްއޔާ ކެތްެތރިއަކުކަމުަގއެވެ. الّله       =  އަދި އަހުރެްނ ކަޭލގެފާނަކަްށ

ވިދާޅުިވއެވެ.  يعنى:َخِضرُެއކަލޭގެފާުނ  =   އަމުރެއްަގއި. )އަމުުރގެގޮތުްނ(  =   ނުއުރެދޭނަމެވެ. 

     =  ެވވަޑައިގެންފިއްޔާ.  تبعފަެހ ކަޭލގެފާނު ައހުރެންާނ      =  ަފހެ ކަލޭގެފާުނ

 އަހުރެންނާިއ ސުާވުލ ނުކުަރއްވާށެވެ.     =  .ްއެއްެވސްކަމަކާ ބެޭހގޮތުނ            = 

 بيانހަނދާންކޮށްދީ  =   އަހުރެން އެކަަމކުން ކަލޭގެފާނާ ވާހަކަދައްަކއިފުމަށްދާންދެން. 

  ކޮށްދިނުމުގެގޮތުން.
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالم (66) عليه ގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަްށ  حقّއެބޭކަަލކަށް ވިދާޅުވިެއވެ. "ެތދުމަގާއި  موسى

އުގަންނަވައިދެްއވިފައިާވ ތަކެތީގެެތރެއިްނ ައހުރެންނަްށ ަކޭލގެފާނު ުއގަންނަވައިދެްއވުމުެގ މައްޗަްށ ަކލޭގެފާާނ 

 ("؟ވަންތޯއެވެ؟ )ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއި ައހުރެން ގެންދަވާނުތޯއެވެ. تبعއަހުރެން 

ރުން ަކލޭގެފާނަށް އަުހރެްނނާ އެކު ކެތްތެރިެވވަޑައިގެން ހުންެނވުމަކަްށ އެބޭކަލަކު ވިދާޅުިވއެވެ. "ހަމަކަށަވަ  (67)

 ނުވާނެއެވެ.  ފުޅުކުޅަދާނަ

އެއް ަކލޭގެފާަނށް އެނގިވަޑަިއގެންފައި ނުާވކަމެއްގެމައްޗަްށ  خبرއެކަމެއްގެ އެއްވެްސ އެނގުމެްއ އަިދ  (68)

 "؟ކަލޭގެފާނު ކެްތކުރަްއވާނީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ

موسىއެކަލޭގެފާނު  (69) الّسالم) يعنى: އިރާދަކުރެްއވިއްާޔ ކަޭލގެފާނު އަުހރެްނ  الّله( ވިދާޅުވިއެވެ. "عليه

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ކެތްެތރިއަުކ ކަމުގަެއވެ. އަދި ކަލޭގެފާުނންގެ އަމުރުފުޅަކަށް އަުހރެން ނުުއރެދޭހުށީމެވެ." 

ވެވަޑައިގަންނަވަންާޏ )އަުހރެންނާެއުކ  تبعއެބޭކަލަުކ ވިދާޅުވިއެވެ. "ކަލޭގެފާުނ އަުހރެންނާ  (71)

ކޮށްދެްއވުމުގެގޮތުްނ  بيانވަޑައިގަންނަވަންޏާ( އެްއވެސްއެްއޗަކާ މެުދ އަިދ އެއްެވސްަކމަކާ މެދު ައހުރެްނ އެކަމެްއ 

 "!އްވެްސކަމަކާ މެދު ައހުރެންނާ ުސވާުލ ނުކުރަްއވާށެވެކަލޭގެފާނާ  ފަށައިގެން ވާހަކަަދއްކަވައިފުމަށްދާންދެން އެ 
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ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

   ެެާތ ުރޖ މ ެ 

   = ( ްالّسالمދެންފަހެ އޭގެ ދެބޭކަލުނ عليه الّسالمއާއި  موسى عليه އާ( ދެބޭކަލުން )އެކުގައި(  َخِضُر

 ވަޑައިގެންފިއެވެ.      =  .ްއެދެބޭކަލުްނ ސަވާުރެވވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެނ      =  .ްނަވަށ

     =  الّسالم) يعنى:އެބޭކަލަުކ عليه   އިފިެއވެ.އްވައިލަ ވަ( ެއނައު ފޫވައްޓަ َخِضُر       = 

الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  عليه موسى   ؟ވިދާޅުވިެއވެ. ަކލޭގެފާުނ އެނަުއ ފޫވައްާޓލެްއވީތޯއެވެ. يعنى:    = 

ނޑުގައި(  أهلއެނަވުގެ   ކޮށްލުމަށްޓަކައި.  غرقވެރިްނ )ކަ    =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާުނ

ންނެވީ ތިޔަގެނަސްގެ     =   ާއެކެވެ. منكراةބޮޑުވެގެންވ   =  ުعليه) يعنى:އެކަލޭގެފާނ َخِضُر

  ( ވިދާޅުވިއެވެ.الّسالم      =  އަހުރެން ނުދަންނަވަންތޯއެވެ؟       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން.      =  ިއަހުރެންނާއެކު ކެތްެތރިވެވަޑައ 

  ގެންނެވުމަށް.  =  ުއެކަލޭގެފާނ الّسالم)يعنى: عليه   ( ވިދާޅުވިއެވެ. موسى   =  ަކލޭގެާފުނ

 އަހުރެްނ ނުހިއްަޕވާށެވެ. )އަުހރެންކުީރ ކުށެްއކަމުގަިއ ނުބައްލަވާށެވެ.(     =  އަުހރެްނ

  ހަނދާންނެތިގެން ީވކަމަާކ މެދު.   =  .ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ައހުރެންނަްށ ނުޖައްސަވާެށވ     

   =  .ޫއަުހރެންެގ ކަންތަުކގަިއ އަުހރެންނަށް ދަިތ އުނދަގ    =  ދެންފަހެ ޭއގެދެކަލުްނ

 ވަޑައިގެންފިއެވެ.        =  އެދެކަލުްނ ކުަޑފިރިހެންކުއްޖަާކ ބައްދަުލވެ ވަޑަިއގެންފުމަށް ދާންދެްނ

   =  :ީގެފާނު( އެކުއްޖާ މަާރލަްއވައިފިއެވެ. َخِضرُފަެހ އެަކލޭގެފާނު )އެބަހ    =  އެކަލޭގެފާުނ

الّسالم عليه موسى  ވިދާޅުވިއެވެ. يعنى:         =  نفسަކލޭގެފާުނ ހަަމ އެްއ  طاهر

 ތިޔަމަރައިެލއްވީތޯއެވެ؟     =  ްއަާކ ނުލައި(  بدلއެއްގެ  نفسއާާކ ނުލައި )އެހެްނ  نفسއެހެނ 

         =  އެެކވެ.  منكراةހަމަކަަށވަރުން ކަލޭގެފާުނ ތިޔަކުރެއްީވ ަވރަށްބޮޑުވެގެންާވ  

                                       

                                      

           



                      
 

9 8 4   

މާނަ  ގެ الكهفسورة  

 

ފޮތްަ  ފ ނ ރ ވ ނަ 

 

 މާނެ  ِإْجَمـاِلى   

الّسالمއެބަހީ:  –ދެންފަހެ އެދެބޭކަލުްނ  (71) عليه ާއ  موسى عليه އާިއ ދެބޭކަލުްނ )އެުކއެކުގަިއ(  الّسالمَخِضُر

ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެީއ އެދެބޭަކލުން ަނވަކަްށ އަާރވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެނެވެ. )ދެން އެދެބޭަކލުްނ ނަވަްށ 

الّسالمއަރާވަޑައިގެްނ ހަމަޖެހިވަޑަިއގަތުމަށްފަހު(  عليه އެނައުގެ )ފިަލއެއް ނައްުޓވާލަްއވާ( ނަުއ  َخِضُر

ކޮށްލެއްވުމަށްޓަަކިއ  غرقވެރިން  أهلވިދާޅުވިއެވެ. "ަކޭލގެފާނު އެނަވުެގ  موسىعليهالّسالمއްވައިފިެއވެ. ފޫވައްޓަވާލަ 

 އެކެވެ." منكراةހަމަކަަށވަރުން ިތޔަކުރެްއވީ ބޮޑުެވގެންވާ  ؟އެނައު ފޫވައްާޓލެްއވީތޯއެވެ

الّسالم (72) عليه ކެތްތެިރވެވަޑައިގެްނ ނުހުންެނވޭނެ ވާހަަކ  ވިދާޅުވިެއވެ. "ަކލޭގެފާނަްށ އަުހރެންނާއެކު  َخِضُر

 އަހުރެން ނުދަންނަވަންޯތއެވެ." )އެަބހީ: ދެންނެވީމެވެ.(

الّسالم (73) عليه ވިދާޅުިވއެވެ. "ައހުރެންނަްށ ހަނާދންނެތުނުކަމަކާ މެދު ަކލޭގެފާނު އަުހރެްނ  موسى

ައހުރެންނަށް ަކލޭގެފާނު ދަތި އުނދަޫގ  ކުށެއްކުރިކަމުަގއި ނުބަްއލަވާށެވެ. އަދި އަހުރެްނގެ ކަްނތަކުގައި

 ނުޖައްސަވާށެވެ."

ދެންފަހެ އޭގެދެބޭކަލުްނ އެވަޑަިއގަންނަވާމަގުން ވަޑައިެގންފިއެވެ. އެއީ އެދެބޭަކލުން ކުޑަކުއްަޖާކ  (74)

 موسىعليهالّسالم. އެކުއްޖާ މަުރއްވާަލއްވައިފިެއވެ َخِضُرعليهالّسالمބައްދަލުވެވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެންނެވެ. ދެންފަހެ 

 ؟އެއް ކަޭލގެފާނު ތިަޔ މަރުްއވާލެްއވީތޯއެވެ  طاهرنفسވިދާޅުވިއެވެ. "އެްއވެސްމީހެްއގެ މަުރގެ ބަަދލަކާ ނުަލއި ހަމަ 

 އެކެވެ." منكراةހަމަކަށަވަރުްނ ތިޔަކުެރއްވީ ވަރަްށވެސް ބޮޑުވެގެްނވާ 

 

 

 


